“ โครงการศูนย์ราชการเฉลิ
มพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

นวัตกรรมใหม่ของอาคารสำนักงานราชการฯ รูปแบบใหม่ในมิติการอยู่ร่วมกับอาคารขนาดใหญ่
พื้นที่ในโครงการเกือบ 1 ล้านตารางเมตร จึงต้องใช้พลังงานปริมาณมาก
ดั้งนั้น การออกแบบอาคาร และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และเกิดการสิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด
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การใช้แสงธรรมชาติแทนแสงเทียน

Natural Day Light
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ด้วยการออกแบบให้โครงหลังคามีช่องกระจก เพื่อรับแสงธรรมชาติจากภายนอกอาคาร
โดยช่องแสงหันไปทางทิศที่ไม่มีผลต่อการ ขึ้น - ลง ของพระอาทิตย์
ซึ่งอาคารสามารถรับแสงได้ตลอดวัน ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แสงเทียม
หรือแสงไฟฟ้าช่วยภายในลานอเนกประสงค์ในเวลากลางวัน ช่วยทำให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า
และช่วยลดความตึงเครียดของผู้ปฏิบัติงานในอาคาร
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ
เพื่อให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
ซึ่งได้กำหนดพันธกิจ (Mission) รองรับไว้ 2 พันธกิจ ได้แก่
1.สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
2.พัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

เป้าหมายองค์กร
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1.ฐานะการเงินที่มั่นคง
2.ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
3.การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
4.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
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ปี 2555 ถือเป็นอีกปีหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ  
เมือ่ ธพส. ได้รบั รางวัล Thailand Energy Awards 2011
ด้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประเภทอาคารสร้างสรรค์
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (อาคารใหม่ ) ซึ่ ง จั ด โดย        
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน       
เพือ่ เป็นการยกย่องและแสดงความชืน่ ชมแก่ผทู้ มี่ ผี ลงาน
ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน โดยผู้บริหาร ธพส. ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว  
จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล      
ซึง่ สะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าอาคารในศูนย์ราชการฯ
ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ เป็ น อาคารอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน โดย
คำนึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง
ธพส. ในฐานะผูด้ แู ลและบริหารจัดการศูนย์ราชการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐
ให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การและการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจ        
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ในศูนย์ราชการฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี
2555 ทีผ่ า่ นมา ธพส. ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี
ความคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของ     
ผูใ้ ช้บริการอาคารได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงศูนย์ราชการฯ
ให้เป็นสถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ในการทำงานทีด่ ี โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ช่วยเสริมสร้าง
สุขภาวะทัง้ กายและใจ และจัดให้มกี ารตรวจวัดคุณภาพ
อากาศประจำปี ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคาร
รัฐประศาสนภักดี ซึ่งเป็นอาคารหลักของศูนย์ราชการฯ
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้อาคาร ซึง่ ผลการตรวจวัด
ผ่านตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้
ยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร้ า งอั ต ราค่ า เช่ า และรู ป แบบ        
การบริหารจัดการพื้นที่พาณิชย์ทั้งในส่วนของร้านค้า
และศูนย์อาหารให้เหมาะสมกับสภาพทางการตลาด  
โดยกำหนดให้ผปู้ ระกอบการขายอาหารในราคาประหยัด

ตามประกาศกรมการค้าภายใน และคงไว้ซึ่งคุณภาพ
ความสะอาด รสชาติทถี่ กู ใจ
นอกจากนี้ ธพส. ยั ง ได้ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ  
การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารใน      
ศูนย์ราชการฯ โดยทำความตกลงร่วมกับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุ ง เทพฯ (ขสมก.) จั ด ทำโครงการเดิ น รถ
โดยสารประจำทางมายังศูนย์ราชการฯ และจัดตัง้ ศูนย์
เชือ่ มต่อรถโดยสารประจำทางขึน้ ในพืน้ ที่ Bus terminal
เพือ่ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดปัญหาการ
จราจรภายในศู น ย์ ร าชการฯ และบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง  
นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ห ลั ก การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก       
ทุกภาคส่วน โดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน  
เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ขึ้น มีผู้แทนจาก
หน่วยงานในศูนย์ราชการฯ ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการทีแ่ ท้จริง และรับฟังข้อคิดเห็นสำหรับ
นำไปพัฒนาการให้บริการในอนาคต
ธพส. ยังคงเดินหน้าในทุกโครงการทีร่ บั ผิดชอบ
เช่น โครงการบ้านธนารักษ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ภูเก็ต
เชียงใหม่ สุพรรณบุรี และนนทบุรี) โครงการบริหาร
กิจการศูนย์ประชุมและโรงแรม และโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด เพื่อสร้างความ    
พึงพอใจให้ผรู้ บั บริการ
ที่สำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็ จ พระราชดำเนิ น แทนพระองค์ พร้ อ มด้ ว ย
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
และพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงประกอบพิธีเปิด
ศู น ย์ ร าชการฯ ซึ่ ง ยั ง ความปลาบปลื้ ม ปิ ติ ยิ น ดี แ ละ   
เป็ น ขวั ญ กำลั ง ใจอั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ ห้ กั บ คณะกรรมการ        
ผู้บริหาร   และพนักงานของ ธพส. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดปี 2556 และ
ตลอดไป

Annual Report 2012

(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ ธพส.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตามที่คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ นวทางที่ ก ำหนดไว้ ใ นคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ                
ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ สำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ                
มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี          
มีจริยธรรม มีความยุตธิ รรมและ ความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์กรตามคำสัง่
ที่ 13/2555 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
การควบคุมภายใน สอบทานแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้
สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 โดยประชุมร่วมกับ   
ฝ่ายจัดการของบริษทั ฯและผูส้ อบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพือ่ ให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
		
สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สอบทานเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และติดตามให้ม    ี
การกำกับดูแลพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและอัตรากำลัง รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอดังปรากฏ  
ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินของบริษัทฯ

(นางศรีนิดา พรหมหิตาธร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสีย่ ง โดยถือว่า
การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของ ธพส. และต้องมี   
ความเชือ่ มโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management)    
ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม สำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ    
ภายใต้การกำกับดูแลของผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ การปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ โดยถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
จากการบริหารความเสีย่ งของ ธพส. ทีด่ ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ทำให้ปจั จัยเสีย่ งต่างๆ ทีป่ รากฏในปีทผี่ า่ นมา
ได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การจนสามารถควบคุ ม ได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง รวมกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งใหม่ ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น การภายใต้      
แผนบริหารความเสี่ยง โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้
ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ มุ่ ง เน้ น การดำเนิ น แผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปในทางเดี ย วกั น กั บ พั น ธกิ จ และ      
แผนธุรกิจของบริษัท มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันความสูญเสีย
และส่งเสริมให้บริษัทสามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ  
ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยง
ที่องค์กรยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารองค์ ก รให้ ด ำเนิ น งานได้ โดยใช้ น โยบายทางการเงิ น       
อย่างระมัดระวัง
การรายงานความเสี่ยงมีขั้นตอนการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุมทันเวลาและ
เหมาะสม มีการรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริษัท อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยง มีการ
จัดการเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ และการบริหารความเสีย่ ง
ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนได้ให้ความเห็น        
แก่ทุกหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คณะกรรมการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2555)

1. นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจ

3. นายอดุลย์ ตั้งศัตยาภิรมย์
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

4. นายวัฒนา เชาวสกู
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กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
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5. นายประวิช สารกิจปรีชา

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คณะกรรมการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2555)

6. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

    

กรรมการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. นางศรีนิดา พรหมหิตาธร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

9. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

10. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
		

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
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กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายนริศ ชัยสูตร
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
3. นายอดุลย์ ตั้งศัตยาภิรมย์
4. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
5. นายประวิช สารกิจปรีชา
6. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
7. นางศรีนิดา พรหมหิตาธร
8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
9. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
10. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
การศึกษา

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

การอบรม

• Certificate in Population Studies, University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร DAP 32/2005 , DCP 82/2006 , CDC 3/2008 และ FND 19/2005 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 39 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                  
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 4 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน 
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
   และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
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ประสบการณ์การทำงาน
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• ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ นิ )
• หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
• ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
• รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ทีป่ รึกษาด้านนโยบายการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร.)
• ประธานคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการและเลขานุการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
• กรรมการบริษทั ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษทั เอเชีย่ นพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
• ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
• กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
• นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย • นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริษทั ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
• กรรมการบริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
• โฆษกกระทรวงการคลัง
• กรรมการการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
• กรรมการคณะกรรมการอัยการสูงสุด
ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• อธิบดีกรมธนารักษ์ 
• กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์  และฮาวายในประเทศไทย 
• กรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
• ประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
• นายกเทศมนตรีหมูบ่ า้ นนักกีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ครัง้ ที่ 13
• ประธานคณะกรรมการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก 
• ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
• ประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
• กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
   และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย      
• กรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
• กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล 
   กับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์กรมหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
• เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอ้ น • นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนทิวไผ่งาม 
   พ.ศ.2550
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ประธานกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• กรรมการคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• ไม่มี
• กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษทั จดทะเบียน การถือหลักทรัพย์ในบริษท
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
• ไม่มี

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาธุรกิจ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
การศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

• นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
   (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร DCP รุน่ ที่ 90/2007 และ ACP รุน่ ที่ 20/2007    
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Strategic for Improving Directors’ Effectiveness Kellogg
   school of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
• การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ
   (นบส. 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน่ ที่ 10 (Chief 
   Information Officer : CIO) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพือ่ ความสำเร็จ รุน่ ที่ 2
   (Managing People for HR Executive) สถาบันทรัพยากร
   มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ
   ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 5
   สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ 
   สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 15
   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายการตุลาการศาลยุตธิ รรม
   สำนักงานศาลยุตธิ รรม

• ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
   อสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์
• ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารทีร่ าชพัสดุ 2 
   กรมธนารักษ์
• ธนารักษ์พนื้ ทีภ่ เู ก็ต กรมธนารักษ์
• ธนารักษ์พนื้ ทีส่ งขลา กรมธนารักษ์
• ธนารักษ์พนื้ ทีพ่ งั งา กรมธนารักษ์
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ 
   แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
• กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   การเคหะแห่งชาติ
• กรรมการบริษทั บางพระกอล์ฟ
   อินเตอร์แนชชัน่ แนล จำกัด

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• ทีป่ รึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง
• กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการบริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 
   (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

นายอดุลย์ ตั้งศัตยาภิรมย์
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษา

• นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

• กรรมการบริษทั เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ กรุงเทพ จำกัด
• ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษทั วังเพชรบูรณ์ จำกัด
• ผูจ้ ดั การฝ่ายกฎหมาย บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง
• กรรมการบริษทั เฉลิมโลก จำกัด
• กรรมการบริษทั สำนักงานกฎหมาย วี.เค.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี
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นายประวิช สารกิจปรีชา

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

• B.A. (Business Administration) Boston  
   University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• M.A. (Development Economics ) 
   Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

• หลักสูตร DCP รุน่ ที่ 75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 49 
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน่ ที่ 19   
   สำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุน่ ที่ 39 
   สำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงาน

• รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ 
   สำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
• ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารการชำระหนีแ้ ละสารสนเทศ
   สำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• ทีป่ รึกษาด้านหนีส้ าธารณะ สำนักงาน
   บริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
• กรรมการจัดการกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟู
   และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
• กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการ
   ตรวจสอบกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและ
   พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
• อนุกรรมาธิการในอนุกรรมาธิการ
   ด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
• กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้า
   ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการ
   ตรวจสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา

• นิตศิ าสตรบัณฑิต(เกียรตินยิ มอันดับสอง) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา
• Master of Comparative Law , Southern Methodist 
   University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 12    
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ
   ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
   รุน่ ที่ 1 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง   
   ภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 48 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ประกาศนียบัตรวิทยาลัยกองทัพเรือ รุน่ ที่ 36
   สถาบันวิชาการทหารเรือชัน้ สูง กองทัพเรือ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุน่ ที่ 36
   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• Certificate of Public International Trade Law Course, 
   The Development Law Institute, Australia
• Certificate of Organization and Management of 
   Government Legal Services, Ministry of Justice of 
   Japan Training Center, Japan
• Certificate of Intellectual Property Rights in
   Technology Transfer, Kyoto Comparative
    Law Center, Japan

ประสบการณ์การทำงาน

• กรรมการร่างกฎหมายประจำ (ระดับ 10)
• ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ผูอ้ ำนวยการกองกฎหมายต่างประเทศ
• ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่าง
   ประเทศและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
• กรรมการในคณะกรรมการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 6) 
   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำกัด
• กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาด   
   และการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ
• กรรมการในคณะกรรมการทีป่ รึกษากฎหมาย
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
   การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
• คณะดำเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

นางศรีนิดา พรหมหิตาธร

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา

• นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

• หลักสูตร DCP รุน่ ที่ 146/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร นักบริหารงานยุตธิ รรมระดับสูง (นบยส.) รุน่ ที่ 6

ประสบการณ์การทำงาน

• อัยการพิเศษฝ่ายการยุตใิ นการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
• อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอยั การสูงสุด 2 งานยุตกิ ารดำเนินคดีแพ่ง

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• รองอธิบดีอยั การฝ่ายการยุตกิ ารดำเนินคดีเพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
• ทีป่ รึกษาทางคดีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• อกพ.กรมราชทัณฑ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ประธานกรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา

• นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A.Haas School of Business, 
   University of California at Berkeley

การอบรม

• หลักสูตร DCP รุน่ ที่ 127/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 15 
   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม สำนักงานศาลยุตธิ รรม

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• อธิบดีกรมคุมประพฤติ
• ช่วยปฏิบตั ริ าชการทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• กรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี
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• ผูต้ รวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม
• รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานกิจการยุตธิ รรม
• รองอธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
• ผูอ้ ำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
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นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ ประธานกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา

• บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.B.A. (Finance and Accounting), University of   
   California, U.S.A.
• M.A. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.
• Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.

• ทีป่ รึกษาด้านการเงินและลงทุน สำนักงานจัดการ
   ทรัพย์สนิ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• Bangkok Bank Student Internship Program,   
   2536,Bangkok Bank, Bangkok, Thailand
• หลักสูตร DCP รุน่ ที่ 59/2005 สมาคมส่งเสริม
   สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Certificate in Real Estate Investments and Financing, 
   2548, FAME, International Center for Financial Asset
   Management and Engineering, Geneva Switzerland
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 8 
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน่ ที่ 14  วิทยาลัยการเมือง
   การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 
   รุน่ ที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายการตุลาการ
   ศาลยุตธิ รรม สำนักงานศาลยุตธิ รรม

• กรรมการ บริษทั เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
• อาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน 
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการบริหาร อาคารจัตรุ สั จามจุรี (Chumchuri Square)  
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
   การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการเงิน 
   การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎร
• ทีป่ รึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการกำกับประกอบ
   กิจการดูแลผลประโยชน์ (ด้านการเงินหรือการบัญชี)
   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
• กรรมการสภาและกรรมการบริหารมูลนิธสิ ถาบันวิจยั
   เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

การอบรม

• กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
• ไม่มี
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ทีป่ รึกษา ทางการเงิน การลงทุน และการวางแผน
การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
   กลยุทธ์ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
• ไม่มี

นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(เข้าตำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555)
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ประสบการณ์การทำงาน

• นิตศิ าสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
 • ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูล
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   ทีร่ าชพัสดุ
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารทีร่ าชพัสดุ 1
• ธนารักษ์พนื้ ทีพ่ ษิ ณุโลก
การอบรม
• ธนารักษ์พนื้ ทีน่ ครสวรรค์
• หลักสูตร “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” กรมธนารักษ์
• หลักสูตร “MIDDLE MANAGEMENT PROFESSIONAL ตำแหน่งงานอืน
่ ในปัจจุบนั
   DEVELOPMENT PROGRAM” ประเทศแคนาดา
•
รองอธิ
บ
ดี
ก
รมธนารั
กษ์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 53 สำนักงาน ก.พ.
• กรรมการการเคหะแห่งชาติ
• หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
   ประเทศอังกฤษ, เวลล์และฝรัง่ เศส
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ที่
• หลักสูตรการบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ำแพงเมือง คูเมือง
   ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เกีย่ วข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555)
การศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต		
• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การอบรม

• หลักสูตร DCP รุน่ ที่ 155/2012 , SFE/2012 , FSD/2012 , HRP รุน่ ที่ 1/2012 ,
   ACP Code: 40/2012 MIA 13/2012 , MFM 8/2012 , MFR 16/2012 
   HMS 1/2012 และ MIR 14/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ประสบการณ์การทำงาน

• กรรมการบริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• ผูอ้ ำนวยการอาวุโสประจำประเทศไทย Brooksbowerasia LLC (สหรัฐอเมริกา)
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั คอมเมอชัล อะไลอันซ์ จำกัด
• กรรมการและผูอ้ ำนวยการ บริษทั หาดสวยฟ้าใส จำกัด
• อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิชาบริหารโครงการ (Project Management)

ตำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

• กรรมการบริษทั ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• อาจารย์ประจำโครงการพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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• ไม่มี
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เทคนิคการออกแบบรูปสัญลักษณ์ของอาคาร ช่วยสกัดความร้อน
โดยผนังเอียงจะช่วยลดการสัมผัส ความร้อน จากการตกกระทบ
ของแสงอาทิตย์โดยตรง ทำให้สามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้ถึง 8 เท่า
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องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหาร ธพส.
องค์ประกอบ
รายนามคณะกรรมการบริหาร ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2555
1. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นายวัฒนา  
เชาวสกู
3. นายอดุลย์  
ตั้งศัตยาภิรมย์
4. นางสาวอัจราวรรณ  เจียรธนพร
5. กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555)
กรรมการ
กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555)
กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร

1. นายชูเกียรติ
รัตนชัยชาญ
ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์  
ตั้งศัตยาภิรมย์ กรรมการ
3. นายประวิช  
สารกิจปรีชา
กรรมการ
4. นายชาญณัฏฐ์   แก้วมณี
กรรมการ
5. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
	
1. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
		 ต่อคณะกรรมการ ธพส.
2. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติแผนธุรกิจและแผนการลงทุน
3. กลั่นกรองและเสนอขออนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรของ ธพส. ต่อคณะกรรมการ ธพส.
4. กลั่นกรองงานด้านการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
5. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ตามระเบียบพัสดุของ ธพส. ที่มีวงเงิน
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท และนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
6. กลั่นกรองการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
และนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณา
7. พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดหาประโยชน์จากพื้นที่ธุรกิจในศูนย์ราชการฯ
8. การติดตามงานที่มีความสำคัญที่คณะกรรมการ ธพส. ได้มอบหมาย
9. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
10. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบและพิจารณา
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คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2555
1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
2. นายสุพจน์        สิงห์เสน่ห์
3. นายปุณณิสร์ ศกุนตนาค
4. รศ.หงษ์ฟ้า       ทรัพย์บุญเรือง
5. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ธพส.

ประธานกรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางศรีนิดา พรหมหิตาธร		
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
กรรมการ
4. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ธพส. เลขานุการ
หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
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1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต
			 ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส.    
			 และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการกำกับดูแลทีด่ ี และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
3. สอบทานให้ ธพส. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ
4. สอบทานการดำเนินงานของ ธพส. ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธปี ฏิบตั งิ าน    
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ  หรือคำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินงานของ ธพส.
5. สอบทานให้ ธพส. มีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของ ธพส.        
7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ ธพส. ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบ
รายการใดทีเ่ ห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีตอ่ คณะกรรมการ ธพส.

   9.  รายงานผลการดำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้ ภายในหกสิบวันนับแต่วนั สิน้ สุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น รายงาน
ผลการดำเนินงานในไตรมาสทีส่ ่ี ให้จดั ทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพือ่ ทราบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชีการเงินของ ธพส.
10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ปีบัญชี การเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผน
การปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ธพส. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ธพส.
		 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบ
1. นายประวิช สารกิจปรีชา				
2. นายวิสุทธ์       จันมณี
3. นายอรุณชัย     ภัทรานนท์
4. นายชนะชัย     ประยูรสิน
5. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
6. รองกรรมการผู้จัดการ  สายบริหาร
7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารด้านสนับสนุน
8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. สรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่าย/
สำนักขึ้นไป
2. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผูบ้ ริหารระดับ รองกรรมการ
		 ผู้จัดการขึ้นไป
3. พิจารณาและเสนอแนะนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ของบริษทั ฯ โดยรวม
4. พิจารณาหรือกลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ 
ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักขึ้นไป
5. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
6. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบและพิจารณา
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2555
1. นางศรีนิดา 		
พรหมหิตาธร			
2. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
3. นายวินิจ  
วิเศษสุวรรณภูมิ
4. นางสาวนภาลักษณ์   วัยศิริโรจน์
5. นายสาธิต  
อนันตสมบูรณ์
6. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
7. รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
8. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารด้านการเงิน
9. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายชาญณัฏฐ์
แก้วมณี			
2. นายวัชรา  
ตันตริยานนท์
3. นายวินิจ  
วิเศษสุวรรณภูมิ
4. นางสาวนภาลักษณ์   วัยศิริโรจน์
5. นายสาธิต  
อนันตสมบูรณ์
6. รศ.หงษ์ฟ้า  
ทรัพย์บุญเรือง
7. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
8. รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
9. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารด้านการเงิน
        10. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
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1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร
    ตลอดจนระดับโครงการ
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง
    พร้อมทั้ง ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

4. สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
    ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณ
    กรรมการ ธพส. เพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
    ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงาน
    ต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบและพิจารณา
7. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบและพิจารณา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบ
1. นายชูเกียรติ
รัตนชัยชาญ		
2. นายวิชิต          จรัสสุขสวัสดิ์
3. นายพิทักษ์       ดิเรกสุนทร
4. นางปนัสย์สร    อริยวงศ์
5. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
6. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

	
1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance : CG)   
เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่ออนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ธพส. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
3. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการผู้บริหาร  และพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติของสากล
5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้  (Compliance Unit) 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบและพิจารณา
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คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์ประกอบ
รายนามคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2555
1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล				
2. นายวีระวุฒิ   ศรีเปารยะ
3. นายภิรมย์
จั่นถาวร
4. นางสุนี  
จิตต์ประจง
5. รศ.ทองทิพภา   วิริยะพันธุ์
6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย
7. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่
8. ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
9. ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์			
2. นายวีระวุฒิ   ศรีเปารยะ
3. นายภิรมย์   จั่นถาวร
4. นางสุนี  
จิตต์ประจง
5. รศ.ทองทิพภา   วิริยะพันธุ์
6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย
7. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่
8. ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
9. ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
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1. กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่ออนุมัติให้
นำไปใช้ปฏิบัติ
2. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทั้งประเมินผลสำเร็จ รายงานให้คณะกรรมการ ธพส. ทราบ

3. มอบหมายงานให้หน่วยงาน/บุคลากรของ ธพส. ดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามความเหมาะสม
4. ทบทวนนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
องค์ประกอบ
รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2555
			 นางศรีนิดา 		 พรหมหิตาธร		
		 กรรมการผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย
1. นางจิรสา  
วงศ์ธรรมสรณ์
2. นายสุรชัย  
สกุลเตชะธนา
3. นางสาวภคพร   ช้อนทอง
4. นางสาวศิรประภา   พงษ์สีดา
5. นางสาวอรุชา   นันทิยะกุล
		

ประธานกรรมการ
กรรมการผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย
1. นางสาวภัคญดา      มะกรวัฒนะ
2. นายวีรพล             ทิณพงษ์
3. นายมนตรี                พงค์สุวรรณ
4. นายสมชาย             นุชธานี
5. นายวศิน                  เหลืองคชนารถ

			 นายประสิทธิ์ สืบชนะ				
		 กรรมการผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย
1. นางจิรสา   วงศ์ธรรมสรณ์
2. นายธวัชชัย   ตั้งเจริญชัยวัฒนา
3. นางพรรณี   นิติศรวุฒิ
4. นายจตุรชาติ   โรจนะประเสริฐกิจ
5. นางสาวอรุชา   นันทิยะกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย
1. นางสาวภัคญดา      มะกรวัฒนะ
2. นายมนตรี                พงค์สุวรรณ
3. นายสมชาย              นุชธานี
4. นายสราวุธ               วีระนานนท์
5. นางสาวกรรณิการ์    วงศ์ยะรา

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

Annual
AnnualReport
Report2012
2012

หมายเหตุ : คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
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คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์ประกอบ
1. นายประสิทธิ์
สืบชนะ				
2. นางสาวเกษรา  
ธัญลักษณ์ภาคย์
3. นายณรงค์  
ราบเรียบ
4. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
5. รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
6. รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ
8. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
        10. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

Annual Report 2012

1. ริเริ่มและเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ
ต่อคณะกรรมการ ธพส.
2. พิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ ตามนโยบาย
ของ ธพส. หรือที่ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์
3. พิจารณากลั่นกรองและกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดของแผนการดำเนินงานด้าน
การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ธพส.
พิจารณากลั่นกรอง แล้วนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาจัดทำร่างขอบเขต เงื่อนไขการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินโครงการ (TOR) และร่างสัญญา
โครงการลงทุนต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. เสนอให้คณะกรรมการ ธพส.
พิจารณาอนุมัติ
5. ติดตามการดำเนินงานและการบริหารโครงการของฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอข้อมูลความคืบหน้า
ของโครงการต่อคณะกรรมการ ธพส. รายไตรมาส

24

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบ
1. นายอดุลย์
ตั้งศัตยาภิรมย์		
2. นายปุณณิสร์  
ศกุนตนาค
3. นางนิตยา  
สีดาฟอง
4. กรรมการผู้จัดการ ธพส.
5. รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารด้านสนับสนุน
7. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธพส.
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

อำนาจหน้าที่

Annual Report 2012

1. กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ ธพส.
2. กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายของ ธพส.
3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ IT ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ธพส.
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของ ธพส.
5. แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร
6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ธพส. ทราบ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
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คณะผู้บริหารบริษัท

THE

MANAGEMENT
TEAM
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คณะผู้บริหารบริษัท

1 . นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์
2 . นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์
3 . นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช
4 . นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์
5 . นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร
6 . นายรณชัย สืบสุรีย์กุล
7 . นายสุรชัย สกุลเตชะธนา
8 . นายไพบูลย์ พลประจักษ์
9 . นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
10. นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์
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6

7

10
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นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายนโยบาย

Annual Report 2012

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม

30

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้บริหารบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารด้านการเงิน
ประวัติการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการด้านวิศวกรรม
บริการอาคาร
ประวัติการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Annual Report 2012

นางเบญจวรรณ มังคละวิรัช

31
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นายเกรียงไกร อินพรวิจิตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารด้านสนับสนุน
ประวัติการศึกษา

Annual Report 2012

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

32

นายรณชัย สืบสุรีย์กุล

ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายควบคุมระบบอาคาร
ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะผู้บริหารบริษัท

นายสุรชัย สกุลเตชะธนา

นายไพบูลย์ พลประจักษ์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Annual Report 2012

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Annual Report 2012

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Executive Management Academy, UCLA
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยรังสิต

34

ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• MBA - International Management
University of Dallas
• MS - Master of Science in Computer Science
and Engineering University of Texas
at Arlington
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีนานานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สรุปผลการดำเนินงานในปี 2555
1. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
2. งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธพส. Call Center
4. งานด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม
5. งานด้านควบคุมระบบอาคาร
6. งานด้านจราจร
7. งานด้านรักษาความปลอดภัย
8. งานด้านตรวจสอบอาคาร
9. งานด้านดูแลรักษาความสะอาด
10. โครงการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน
11. โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
12. ความเป็นมาโครงการบ้านธนารักษ์

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2555
1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่
ปี 2548 โดย ธพส. ได้เริม่ ทยอยส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้กบั หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรรพืน้ ทีภ่ ายในศูนย์ราชการฯ
ตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบัน ปี 2555 หน่วยงานย้ายเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ
ทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน ดังนี้

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
• กรมการพัฒนาชุมชน
• สำนักงานกิจการยุติธรรม
• สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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อาคารศาลปกครอง
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
		 • กระทรวงยุติธรรม
		 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
		 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
		 • กรมคุมประพฤติ
		 • สำนักงานอัยการสูงสุด
		 • ศาลรัฐธรรมนูญ
		 • ศาลล้มละลายกลาง
		 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
		 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1
		 • สำนักงานศาลยุติธรรม
			
- ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
			
- สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
			
- สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
			
- สำนักประธานศาลฎีกา
			
- สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
			
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
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• สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		
• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
		
• สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
		
• สำนักงานสรรพากรกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
		
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		
• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
		
• สถาบันพระปกเกล้า
		
• สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
		
• กรมที่ดิน
		
• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		
• กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
		
• กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
		
• กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
		
• สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
• สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
		
• สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		
• สำนักงานจเรตำรวจ
		
• สำนักงานสถิติแห่งชาติ
		
• สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
		
• สำนักงานตรวจสอบภายใน
		
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ
		
• กระทรวงการต่างประเทศ
			
- สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
			
- สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
			
- กรมการกงสุล
		
• สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
		
• สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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รวมพื้นที่ของหน่วยงานราชการที่ ธพส. ได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว จำนวน 484,000 ตารางเมตร
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2) งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Enterprise Resource Planning (ERP)
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เพื่อเป็นการรองรับสนับสนุนงานบริการหน่วยงานราชการผู้เช่าพื้นที่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ธุรกิจ
และประชาชน ผู้ ม าติ ด ต่่ อ หน่ ว ยงานหรื อ ใช้ บ ริ ก ารภายในศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน ปัจจุบัน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
(ธพส.) ได้นำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
โดยรวมเพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ระบบ ERP เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ ามารถบูรณาการ
ระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การขาย บัญชี การเงินและการบริหารลูกค้า ซึ่งแต่ละ
ส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านข้อมูล
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Web Site
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ปัจจุบนั บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้เปิดให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ ทัง้ หมด
2 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) และเว็บไซต์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (www.governmentcomplex.com)
เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูล และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นสากลของ ธพส.
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Intranet
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี   
สารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานภายในองค์กร โดยการพัฒนาสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่ การให้บริการบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ในลักษณะของเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ในการค้นหาแหล่งข้อมูล และสนับสนุน การทำงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ ที่ควรจะมีกระบวนการ        
ขัน้ ตอนทีง่ า่ ย รวดเร็ว ต่อการปรับปรุงข้อมูลให้มคี วามทันสมัยตลอดเวลา เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่บุคลากร
ใน ธพส. อย่างคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบนโยบาย ได้กำหนดเป็นหลักการไว้สำหรับเป็นแนวทาง  
ในการพั ฒ นาเว็บ ไซต์ใ นภาครั ฐ เพื่อ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศแก่ บุ ค ลากรได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Base) เพื่อ
สนับสนุนให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย
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3) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Information Counter & Call Center
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ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ Information Counter และ Call Center เป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูล รับเรือ่ ง
แจ้งซ่อม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำหรับข้าราชการภายในศูนย์ราชการฯ
และผู้ที่มาติดต่อราชการ เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
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Tel: 0 2592 1800
ธพส. Call Center ยินดีให้บริการค่ะ

4) งานด้านบริหารจัดการพื้นที่พาณิชยกรรม
การบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ าณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ ได้จดั เตรียมพืน้ ทีพ่ าณิชย์ไว้สำหรับบริการและ
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ขา้ ราชการและผูม้ าติดต่อหน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการฯ คือ ศูนย์อาหาร
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครือ่ งดืม่ ร้านค้าย่อย ธนาคารและสถานพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ขนาดพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 4,531 ตารางเมตร
ประกอบไปด้วย
1.1  ศูนย์อาหาร
จำนวน
    1 ศูนย์
1.2  ร้านค้า
จำนวน  
    3 ร้าน
1.3  สถานพยาบาล
จำนวน    
    1     แห่ง
1.4  ร้านเครือ่ งดืม่
จำนวน
    1     ร้าน
1.5  ร้านค้าย่อย
จำนวน    
  35   ร้าน
1.6  ธนาคาร
จำนวน
    4 แห่ง
2. อาคารรัฐประศาสนภักดี
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี  ขนาดพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 13,752
ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
1.1  ศูนย์อาหาร
จำนวน
    2 ศูนย์
1.2  ร้านค้า
จำนวน
  35 ร้าน
1.3  ร้านอาหาร
จำนวน
    3 ร้าน
1.4  ร้านเครือ่ งดืม่
จำนวน
  13 ร้าน
1.5  ร้านค้าย่อย
จำนวน
104 ร้าน
1.6  ธนาคาร
จำนวน
  11 แห่ง
1.7  สถานพยาบาล
จำนวน
    1 แห่ง

4. อาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี
พื้นที่พาณิชยกรรมตั้งอยู่บริเวณชั้น 1-5 อาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาดพื้นที่รวม
ทัง้ หมด 3,579 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ร้านค้า จำนวน 2  ร้าน
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3. อาคารศูนย์ประชุม
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคารศูนย์ประชุม ขนาดพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 428 ตารางเมตร
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รายได้อื่นนอกเหนือจากพื้นที่พาณิชยกรรม
(1)  พืน้ ทีล่ านอเนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. เปิดให้บริการพื้นที่ลานอเนกประสงค์แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกศูนย์ราชการฯ        
โดยอาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 4,324 ตารางเมตร และอาคารรัฐประศาสนภักดี มีพน้ื ทีป่ ระมาณ                
9,700 ตารางเมตร เพือ่ จัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น งานนิทรรศการ งานกิจกรรมรณรงค์ งานครบรอบ
ของหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ราชการฯ
ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ เข้าใช้พื้นที่ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เครือข่ายวิจยั ประยุกต์ทางเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงยุตธิ รรม เป็นต้น ทัง้ นี้ ในปี 2556 จะมีหน่วยงานราชการ   
และหน่วยงานเอกชนเข้าใช้พน้ื ทีจ่ ำนวนมากขึน้
(2)  การบริการพืน้ ทีเ่ ช่ารายวัน บริเวณ ชัน้ 1 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี
นอกจากพืน้ ทีพ่ าณิชย์ทเ่ี ปิดให้ผปู้ ระกอบการร้านค้าเปิดดำเนินการ ธพส. ยังเปิดพืน้ ทีว่ า่ งโดยรอบทางเดิน
ชั้น 1 ให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกศูนย์ราชการฯ เช่าใช้พื้นที่ตามพื้นที่ ที่ ธพส. กำหนด     
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า อาทิเช่น โครงการบ้านจัดสรร ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ ประกันชีวิต กิจกรรม  
ROAD SHOW เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่เช่าใช้ตั้งแต่ขนาด 6 - 700 ตารางเมตร
ในปีท่ี 2555 ทีผ่ า่ นมา มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เข้าใช้พน้ื ที่ อาทิเช่น บริษทั สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค์ จำกัด
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และ บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด  
เป็นต้น ทั้งนี้  คาดว่าในปี 2556 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขอใช้บริการพื้นที่รายวันเพิ่มขึ้น

Annual Report 2012

(3)  การบริการพืน้ ทีโ่ ฆษณา สารคดีและภาพยนตร์  บริเวณส่วนกลางภายในและภายนอก อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
และอาคารรัฐประศาสนภักดี
ธพส. ให้บริการพืน้ ทีใ่ นการถ่ายทำโฆษณา สารคคีและภาพยนตร์ ทัง้ ภายในและภายนอกศูนย์ราชการฯ  
แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกศูนย์ราชฯ เพือ่ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า และถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น  
ภาพยนต์โฆษณารถยนต์ โบรชัวร์คอนโดมิเนียม เป็นต้น โดย ธพส. จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ในปี 2555 ทีผ่ า่ นมา มีภาคเอกชน ให้ความสนใจใช้พน้ื ที่ อาทิ บริษทั พอใจฟิลม์ จำกัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
รันรัน จำกัด  เป็นต้น ทัง้ นี้ คาดว่าในปี 2556 จะมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าใช้มากขึน้
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(4) การบริหารจัดการสือ่ ประชาสัมพันธ์   ประเภทสือ่ ทัว่ ไป (Non Electronic Advertising l Media)
4.1  สือ่ โฆษณาโปสเตอร์บนกรอบสแตนเลส (Poster Stainless Board)
- ติดตัง้ บริเวณผนังหน้าทางเข้าลิฟต์ ขนาดไม่ตำ่ กว่า A3
- ติดตัง้ บริเวณโถปัสสาวะในห้องน้ำชาย ขนาดไม่ตำ่ กว่า A4
4.2  สือ่ โฆษณาสติก๊ เกอร์ (Sticker Wraps)
- ติดตัง้ บนประตูทางเข้าลิฟต์ (Lift Door Wrap)
- ติดตัง้ บนโต๊ะอาหารภายในศูนย์อาหาร (Table Wrap)
- ติดตัง้ บนประตู ภายในห้องน้ำ (Door Wrap)

ในปี 2555 ทีผ่ า่ นมามีผขู้ อใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การโฆษณาบริการและสินค้า อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ทีต่ ดิ ตัง้ สือ่ ประชาสัมพันธ์โดยมีการทำสัญญาเช่าใช้พน้ื ทีด่ งั กล่าวจนถึงปี 2556
(5) การบริหารจัดการสือ่ ประชาสัมพันธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Media)
ธพส. เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนินการลงทุนติดตัง้ อุปกรณ์และบริหารจัดการสือ่ ประชาสัมพันธ์ผา่ นจอ
LCD และ LED โดยแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้กบั ธพส. โดย มีบริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)
เป็นผูร้ บั สิทธิ ในการบริหารจัดการสือ่ ประชาสัมพันธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ภายในศูนย์ราชการฯ

5) งานด้านควบคุมระบบอาคาร
ฝ่ายควบคุมระบบอาคารมีการบริหารจัดการ เพื่อกำกับดูแล ควบคุมระบบอาคารและบำรุงรักษา       
งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคารเพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน เช่น ระบบ
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายน้ำประปาและสุขาภิบาล ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบดับเพลิง ระบบขนส่งแนวดิ่ง

  วิศวกรและช่างเทคนิคโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา
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• การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance-PM)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีการวางแผน (Planning) การบำรุงรักษาเครือ่ งจักร (Equipment) และอาคาร
(Building) เพือ่ ทีจ่ ะให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานเครือ่ งจักรตลอดจนหลีกเลีย่ ง  
ความเสียหายเนื่องจากการหยุดเดินเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในแผนการบำรุงรักษา (Unplanned Maintenance)
การบำรุงรักษาโดยทั่วไป  เริ่มตั้งแต่  ทำความสะอาด  การปรับแต่ง  การหล่อลื่น  การเปลี่ยนชิ้นส่วนเล็กน้อย  
(Minor Component) เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร และส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีจุดประสงค์หลัก
เพื่อลดความเสียหายของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด (Minimize Breakdowns) หรือทำให้  “ความเสียหายเครื่อง
จักรหลักเป็นศูนย์”  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้อาคารใช้งานอาคารได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
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การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบขนส่งแนวดิ่ง

Annual Report 2012

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
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การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ

การอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ฝ่ายควบคุมระบบอาคารได้นำข้อกำหนดของ        
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดทำไว้แล้ว      
มาประยุกต์ใช้โดยจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของอาคารศูนย์ราชการฯ  
ซึ่งจะเป็นกรอบในการดำเนินการอนุรกั ษ์พลังงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการ                 
ผลักดันให้เกิดการนำระบบการจัดการพลังงานไปใช้อย่างกว้างขวาง เพือ่ ผลักดันไปสูก่ ารเป็นอาคารมาตรฐานสากล
ในอนาคต
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คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
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ขั้นตอนการจัดการพลังงานกระทรวงพลังงาน
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การประชุมคณะทำงานประจำเดือน

โครงการที่ได้ดำเนินการในปี พศ.2555

2. โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o
เพื่อสร้างต้นแบบนำร่องให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ได้มี          
ความรูค้ วามเข้าใจในคุณค่าของพลังงาน รูจ้ กั วิธใี ช้พลังงานอย่างระมัดระวังและเพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กันด้านพลังงาน
วิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตพลังงาน รวมทั้งการลดสภาวะโลกร้อน เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555  บริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบริหาร  
จั ด การเพื ่ อ การประหยัดพลังงานภายในศูน ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘o พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕o”
ระหว่าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
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1.โครงการลดค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ฝ่ายควบคุมระบบอาคารได้ให้ความสำคัญและตระหนักเรือ่ งการอนุรกั ษ์พลังงาน ดังนัน้ จึงได้
มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งในปี พ.ศ.2555 มีผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง
คิดเป็นเงิน 4,918,785 บาท (หรือ 6.5%) ต่อปี (เทียบจากปี 2554)
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“โครงการบริหาร  จัดการเพือ่ การประหยัดพลังงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o”
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555

6) งานด้านจราจร
ธพส. ได้ประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยจัดให้พน้ื ทีบ่ ริเวณ Bus Terminal          
เป็นศูนย์เชือ่ มต่อรถโดยสารประจำทางในศูนย์ราชการฯ ซึง่ มีพธิ เี ปิดอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม
2555 โดย พลเอก พฤณฑ์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดศูนย์         
เชื่อมต่อรถโดยสารประจำทางในศูนย์ราชการฯ อีกทั้งได้จัดให้มีรถโดยสาร ขสมก.เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความ        
สะดวกแก่ขา้ ราชการและประชาชนทัว่ ไปทีม่ าติดต่อราชการทีศ่ นู ย์ราชการฯ รวมทัง้ สิน้ จำนวน 5 สาย คือ
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1. สาย 166 โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และอนุสาวรีย์ (ทางด่วน)
2. สาย 66 โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และสายใต้ใหม่ (ตลิง่ ชัน)
3. สาย 59 โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และรังสิต
4. สาย 26 โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และมีนบุรี
5. สาย 505 โดยให้บริการระหว่างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และสวนลุมพินี
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นอกจากนี้ ธพส. ยังได้ประสานกับ ขสมก. ขอสนับสนุนรถโดยสาร ขสมก. เพื่อวิ่งวน รับ-ส่ง ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนและผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯฟรี ตั้งแต่เวลา 06.30 - 20.00 น.
ในวันราชการ
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เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ธพส. ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ที่จอดรถ
ศูนย์ราชการฯ และส่งมอบให้หน่วยงานตามสิทธิที่ได้รับ พร้อมทั้งประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด ให้รถที่
ติดสติก๊ เกอร์ของศูนย์ราชการฯ สามารถผ่านเข้า-ออก ได้ นอกเหนือจากการวิง่ ผ่านพืน้ ทีข่ องบริษทั ไปรษณียไ์ ทย
จำกัด (ปณท.) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อลดปัญหาการเดินทางระหว่างหน่วยงานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ธพส.ร่วมกับ สน.ทุ่งสองห้อง ได้เปิดการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 07.30 - 08.30 น.
ให้ข้าราชการ ประชาชนและผู้มาติดต่อสามารถเลี้ยวขวาเข้าศูนย์ราชการฯได้ อีกทั้งช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น
เวลา 06.00 - 17.15 น. ก็เปิดการจราจรให้เลี้ยวขวาออกถนนแจ้งวัฒนะไปหลักสี่ เพื่ออำนวยความสะดวก        
ด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัวขึ้น
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นอกจากนี้ ธพส. ยังได้ตดิ ตัง้ ยางชะลอ
ความเร็วเพิ่มเติมบริเวณแยกต่างๆ ตามถนน
ภายในศูนย์ราชการฯ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ และได้ติดตั้งเสายางสีส้มตามทางแยกทางโค้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวเส้นบังคับไม่ให้รถยนต์รวมถึง
รถจักรยานยนต์วง่ิ สวนเลน เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุทจ่ี ะเกิดขึน้ ไปแล้วนัน้ ธพส. ยังได้ตเี ส้นจราจร รวมถึงติดตัง้ ยางชะลอ
ความเร็วและเสายางสีสม้ เพิม่ เติม ตามแนวถนนทีเ่ ป็นจุดเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ภายในศูนย์ราชการฯ
ด้วย
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อีกทัง้ ได้นำกำแพงน้ำพลาสติกเข้ามาเสริมตามแยกต่างๆ เพือ่ เป็นแนวบังคับการจราจรภายในศูนย์ราชการฯ
ตามบริเวณสี่แยก จุดกลับรถ เพื่อให้เกิดความเด่นชัดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบว่าเป็นจุดที่สามารถกลับรถ
หรือเลี้ยวรถได้
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อนึง่ หากมีรถทีจ่ อดกีดขวางการจราจร ธพส. ก็จดั ทีมเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ทำการเคลือ่ นย้ายรถ
ที่กีดขวางการจราจรออกจากพื้นที่เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวทั้งตามแนวถนนภายในศูนย์ราชการฯ      
รวมถึงอาคารจอดรถของศูนย์ราชการฯด้วย
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7) งานด้านรักษาความปลอดภัย
ธพส. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยต่างๆ เช่น แผนรักษาความปลอดภัยวันทำการ วันหยุด และการ
อพยพบุคคลสำคัญ แผนรักษาความปลอดภัยในภาวะวิกฤติ กรณีจต้ี วั ประกัน ขูว่ างระเบิด เป็นต้น ซึง่ แผนรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าวได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ธพส.ยังมีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุจริง เช่น กรณีขู่วางระเบิด
โดยใช้คาร์บอม เป็นต้น
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ธพส. ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออก เพื่อทำการแลกบัตรและจดข้อมูล   
เบื้องต้นของผู้เข้ามาติดต่อราชการ พร้อมแนะนำให้ข้อมูลเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ       
งานราชการของแต่ละหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ
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เพื่อเป็นการป้องกันการนำอาวุธและวัตถุต้องสงสัยที่อาจนำมาก่อเหตุหรือมาประกอบเป็นวัตถุระเบิด
เพือ่ ก่อเหตุวนิ าศกรรมภายในอาคาร ธพส. ได้จดั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจำเครือ่ ง   X-Ray เพือ่ ทำการ   
สแกนกระเป๋ารวมถึงสัมภาระต่างๆของผูม้ าติดต่อ รวมถึงข้าราชการทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั งิ านภายในศูนย์ราชการฯ ด้วย

        การรักษาความปลอดภัยในช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การวางระเบิดในสถานทีส่ ำคัญอืน่ ๆ หรือ มีเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองต่างๆ ธพส. ได้เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยจะตั้งจุดตรวจสอบรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่เข้า-ออกภายในศูนย์ราชการฯ เพื่อป้องปรามเหตุร้าย หรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจแฝงเข้ามา
เพื่อก่อเหตุภายในศูนย์ราชการฯ
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เนือ่ งจากอาคารศูนย์ราชการฯ มีพน้ื ทีข่ นาดใหญ่ เพือ่ ให้การเข้าระงับเหตุการณ์ตา่ งๆได้ทนั ท่วงที ไม่ทำ
ให้เกิดความล่าช้า ธพส.จึงได้จดั เตรียมอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย เช่น Segway ให้กบั หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย            
เพือ่ ความรวดเร็วและคล่องตัวในการเข้าถึงพืน้ ทีเ่ กิดเหตุได้เร็วทีส่ ดุ รวมถึงการตรวจสอบพืน้ ทีใ่ นภาวะปกติ อีกทัง้   
ยังจัดให้มกี ารอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ
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ธพส.ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแต่ละชนิด เพื่อเป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยให้ได้รู้และเข้าใจ รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับเครื่อง X-Ray และวิธีใช้เครื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่          
รักษาความปลอดภัยใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงวิธีสังเกตผลการตรวจสอบกรณีวัตถุ      
ต้องสงสัยผ่านเครื่อง X-Ray
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ธพส. ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ได้จัดให้มีการให้ความรู้ทั่วไปในการดับเพลิงเบื้องต้น               
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กรณีเกิดเหตุการณ์จริง
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8) งานด้านตวจสอบอาคาร
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ธพส. ได้จัดให้มีการตรวจสอบอาคารที่ทำการศาลปกครองประจำปี ครั้งที่ 3 และตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ราชการฯ ทั้งหมด เช่น อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ประจำปีครั้งที่ 1  ตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่4)   
พ.ศ. 2550 มาตรา 32 ทวิ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน                       
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยดำเนินการตรวจสอบดังนี้
-   ตรวจสอบตัวอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เช่น การทรุดตัวของฐานรากอาคาร การชำรุด
สึกหรอ ของอาคาร การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร ฯ
- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน้ำเสีย
ระบบระบายอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ฯ
- ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั เช่น เครือ่ งหมายและป้ายบอกทางหนีไฟ ระบบลิฟต์ดบั เพลิง สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯ
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ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

ทดสอบวัดค่าความต้านทานของตัวนำล่อฟ้า

9) งานด้านดูแลรักษาความสะอาด
ธพส. ได้จัดทำแผนรักษาความสะอาด และจัดพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง                
ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.00 - 16.30 น. ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
เช่น ลานเอนกประสงค์ บริเวณโถงและภายในลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนของ โถงทางเดิน ห้องน้ำส่วนกลาง
พื้นที่พาณิชย์ บันไดเลื่อน ช่องบันไดหนีไฟ ชั้นดาดฟ้า ลานจอดรถ บ่อน้ำและถนนภายในรอบศูนย์ราชการฯ  
มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น  189 คน โดยมีการแบ่งพื้นที่การดูแลดังนี้
- พื้นที่ส่วนกลางอาคารศาลปกครอง   
จำนวน  
23   คน
- พื้นที่ส่วนกลางอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จำนวน
52   คน
- พื้นที่ส่วนกลางอาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน           119   คน
มีการเลือกใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดที่ทันสมัย เช่น รถดูดฝุ่นทำความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบ     
ศูนย์ราชการฯ ใช้ลิฟท์บุคคลอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดพื้นที่สูงเกินกว่าจุดสัมผัส พร้อมทั้ง     
มีการเลือกใช้น้ำยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขัดล้างพื้นบริเวณประตูทางเข้าอาคาร

ทำความสะอาดผนังและกระจกสูงภายในอาคาร
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ขัดล้างพื้นถนนรอบอาคาร
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ทำความสะอาดหลังคาโดมร้านขายของ
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ลิฟท์บุคคลอำนวยความสะดวกในการ ทำความสะอาดพื้นที่สูงเกินกว่าจุดสัมผัส (ภายนอกอาคาร)
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ทำความสะอาดผนังและกระจกสูงภายในอาคาร

Annual Report 2012

• เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ ธพส. ได้ตอบรับนโยบาย โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อน
พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์ราชการฯ   และรวบรวม ส่งมอบ
ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิล          
เป็นแผ่นหลังคานำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมต่อไป
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10) โครงการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน
เพื่อสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์ราชการฯ ธพส. ได้ดำเนินการโครงการกำจัดสัตว์
และแมลงรบกวน ทั้งภายในอาคาร ตามหน่วยงานผู้เช่าและบริเวณรอบอาคาร โดยเลือกใช้สารเคมีที่ไม่มี       
สารตกค้าง

การฉีดพ่น เพื่อกำจัดยุงและแมลงบินภายในอาคาร กำจัดแมลงสาบภายในห้องเตรียมอาหารของหน่วยงาน
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กำจัดปลวกภายในพื้นที่ส่วนกลาง
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ฉีดฆ่าเชื้อโรคในโถปัสสาวะ

ฉีดกำจัดปลวกภายนอกรอบอาคาร

11) โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ธพส. ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร ธพส. ได้ดำเนินการโครงการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในอาคารและตามหน่วยงานผู้เช่า เพื่อให้ผู้ใช้อาคารเกิดความมั่นใจ และนำข้อมูล       
ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไป

ตรวจวัดฝุ่น และคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในหน่วยงานผู้เช่าอาคาร

สุ่มตรวจวัดเชื้อราและแบคทีเรียภายในห้องประชุม
ที่กำลังใช้งาน

ตรวจวัดฝุ่น และคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในหน่วยงานผู้เช่าอาคาร

ตรวจวัดฝุ่น และคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในหน่วยงานผู้เช่าอาคาร

สุ่มตรวจวัดเชื้อราและแบคทีเรียภายในห้องประชุม
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ตรวจวัดฝุ่น และคาร์บอนไดออกไซด์
บริเวณประตูทางเข้าอาคาร A
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12) ความเป็นมาโครงการบ้านธนารักษ์
รัฐบาลได้มนี โยบายให้นำทีด่ นิ ราชพัสดุทเ่ี ป็นทีว่ า่ ง หรือทีด่ นิ ราชพัสดุทม่ี ไิ ด้ใช้ประโยชน์ หรือเลิกใช้ประโยชน์
มาสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐได้มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว ในอัตราค่าเช่าที่ผ่อนปรน กรมธนารักษ์จึงได้จัดตั้ง        
โครงการบ้านธนารักษ์และมอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด บริหารและดำเนินการก่อสร้าง
โดยในระยะแรกได้ดำเนินการใน 4 จังหวัด จำนวน 964 หน่วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 140 หน่วย
สุพรรณบุรี จำนวน 44 หน่วย นนทบุรี จำนวน 624 หน่วย และภูเก็ต จำนวน 156 หน่วย
โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดภูเก็ต
ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง ภก. 241 ตำบลบางตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ
5-1-60 ไร่ เป็นอาคารพักอาศัยรวม 8 ชัน้ จำนวน 2 หลัง รวม 156 หน่วย มีผรู้ บั สิทธิครบเต็มจำนวนแล้ว ซึง่ ปัจจุบนั
มีการโอนสิทธิแล้วจำนวน 155 หน่วย คงเหลือ 1 หน่วย คาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้รับสิทธิให้แล้วเสร็จ         
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี้

โครงการบ้านธนารักษ์ภูเก็ต
โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
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ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง ชม. 1723 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ
47 ไร่ เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 140 หน่วย ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบัน
มีการโอนสิทธิเรียบร้อยแล้ว 95 หน่วย คงเหลือ 45 หน่วย
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โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง อ.สพ. 79 ติดทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี-บางปลาม้า ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมื อ ง จั งหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 11-2-50 ไร่ เป็ น บ้ า นเดี ่ ย ว บ้ า นแฝดและทาวเฮ้ า ส์
พร้อมระบบสาธารณูปโภค ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 40 หน่วย ทีด่ นิ เปล่า 4 หน่วย รวมเป็น 44 หน่วย ซึง่ ปัจจุบนั
มีการโอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 39 หน่วย นัดโอนกรรมสิทธิ์ 4 หน่วย คงหลือ 1 หน่วย

โครงการบ้านธนารักษ์สุพรรณบุรี
โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงที่ นบ.381 ด้านหลังศูนย์ราชการนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 8 หลัง รวม 624 หน่วย
พร้อมระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันมีผู้จองสิทธิครบแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์       
ในปี 2556
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โครงการบ้านธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
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ร้านค้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ร้านค้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ประจำปี 2555
ในปี 2555 ธพส. ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หลายกิจกรรมด้วยกัน ภายใต้แนวคิด
“มิติการอยู่ร่วมกัน” หรือที่เรียกว่า 3E ได้แก่
Education
- เสริมสร้างการศึกษา
Engagement		
- การมีส่วนร่วมกัน
Environment
- สร้างจิตสำนึก ดูแลสิ่งแวดล้อม
โดย ธพส. ได้เน้นให้ความสำคัญทุกๆ ส่วน ภายใต้แนวคิด “มิติการอยู่ร่วมกัน” เพื่อให้ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ธพส. ได้ตั้งใจทำงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น และยังจะคงยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อไปในอนาคต

โครงการ ออมบุญ ปี 3
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ธพส. ได้จดั กิจกรรมต่อเนือ่ งเป็นประจำ โดยได้นมิ นต์พระจากวัดต่างๆ เพือ่ ให้ขา้ ราชการ และประชาชน
ทั่วไปที่อยู่ในอาคารศูนย์ราชการฯ ได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
นี้ จำนวน 4 ครั้ง และจัดขึ้นในอาคารรัฐประศาสนภักดี ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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กิจกรรม ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์
ธพส. ได้จดั กิจกรรมนีต้ อ่ เนือ่ งเป็นปีท่ี 3 ได้นมิ นต์พระจากวัดต่างๆ มารับบาตรในตอนเช้าของวันอาคาร
และวันพฤหัสบดี และมีข้าราชการ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานในศูนย์ราชการฯ มาร่วมใส่บาตร
เป็นจำนวนมาก ได้จัดขึ้นบริเวณศูนย์อาหารด้านทิศตะวันออก ชั้น 1

กิจกรรมบริจาคโลหิต
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ธพส. ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ”
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภั ก ดี โดยได้ เ ชิ ญ ชวนข้ า ราชการ และประชาชนทั ่ ว ไป
ที่อยู่ภายในอาคารศูนย์ราชการฯ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณกุศล และดำเนินการ 4 ครั้งต่อปี
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กิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้”
ธพส. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์ตน้ ไม้” เพือ่ เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และในเดือนพฤษภาคม เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ คณะกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และพนักงาน ได้ร่วมใจปลูกต้นไม้ โดยปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน 45 ต้น และต้นพิกุล จำนวน 3 ต้น ในวันพุธ
ที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณพื้นที่ว่างข้างอาคารวิศวกรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม “โยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรม “แอโรบิค”
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ธพส.ได้ให้ความสำคัญถึงการมีสขุ ภาวะทีด่ ี การมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกันระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ
กับ ธพส. จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการ
ออกกำลังกายโยคะ ภายใต้แนวคิด “Good Heath Good Life & Peaceful Mind” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางศาสตร์โยคะชาวอินเดียมาเป็นผู้สอนในตอนเย็นหลังเลิกงานวันละ 2 รอบ ของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 1,200 คน มีสมาชิกหมุนเวียนกันเข้าร่วมฝึกโยคะ
ตามวันเวลาทีม่ กี ารสอนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สำหรับกิจกรรมแอโรบิค จัดขึน้ ในตอนเย็นหลังเลิกงานวันละ 1 รอบ
ของวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 200 คน หมุนเวียนกันเข้าร่วมเต้นแอโรบิค
ตามวันเวลาที่มีกิจกรรมดังกล่าว
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กิจกรรม “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ”
กิจกรรม “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญ
พระชนมายุ 5 รอบ” ได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ
ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในงานมีพีธีวางพานพุ่มถวาย
เครื่องราชสักการะ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2555”

Annual Report 2012

ธพส. ได้ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00 - 09.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานอัยการสูงสุด นิมนต์พระวัดป่า สายหลวงปู่หลุย
จันทะสาโร จำนวน 30 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัย ธพส.จัดสถานที่
และดูแลความเรียบร้อยภายในงาน ทำหนังสือเรียนเชิญหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ตลอดเดือนธันวาคม 2555 โดยงานนิทรรศการ ธพส.
เป็นเจ้าภาพหลักด้านสถานที่ และกิจกรรมทำบุญตักบาตร สำงานอัยการสูงสุด เป็นเจ้าภาพหลัก
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ธพส. ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
(Accountability) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพียงพอ (Responsibility)
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเท่าเทียมกันโดยสุจริตเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย หากมีการร้องเรียนต้องมีคำอธิบายได้
(Equitable Treatment) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Transparency) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว (Value Creation) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
(Ethics) และส่งเสริมให้กจิ การกระจายโอกาสแก่บคุ ลากรภายในองค์กรให้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ธพส. (Participation)
ทั้งนี้ ธพส. ถือว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะทำให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ มีความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าแก่กิจการ
สร้างความพึงพอใจให้เกิดประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย อีกทัง้ เชือ่ ว่าการยึดมัน่ ดำเนินการตามแนวทาง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้ ธพส. เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ธพส. ได้ดำเนินนโยบายในการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการกำหนดโครงสร้าง
ของคณะกรรมการชุดย่อย (อนุกรรมการ) ชุดต่างๆ ในการกำกับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม สอดคล้อง
กับขนาดองค์กร ลักษณะภารกิจของ ธพส. โดยในปี 2555 ทีผ่ า่ นมา ธพส. ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการ
บริษัท และแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ในเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
ในส่วนการกำหนดผู้รับผิดชอบในการสอดส่อง ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่วางเอาไว้ (Compliance Unit) นั้น ธพส. ได้กำหนดให้
ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกกิจกรรมของ ธพส. ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบและมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่
รับผิดชอบแล้ว
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กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีสิทธิกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญและกระทบต่อการดำเนินงานของ ธพส. เช่น การแต่งตั้งและกำหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท การอนุมัติงบการเงินและเงินปันผลประจำปี ธพส. ได้กำหนดให้มีการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชี หากมีความจำเป็นเร่งด่วนทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ โดยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ จะจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ในปี 2555 ธพส. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันจันทร์ที่

30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. และเลิกประชุมเวลา
10.30 น. มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1) ผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย 2) กรรมการบริษัท จำนวน 3 ราย และ
3) ผู้บริหาร ธพส. จำนวน 3 ราย
อนึง่ ในการประชุมทุกครัง้ จะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการรายงาน
ผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

ธพส.ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกระดับทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้น ธพส. ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่กำหนด ภายใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ นำข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการประชุมผู้ถือหุ้นมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พนักงาน ธพส. มุง่ ส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานทีด่ รี ว่ มกัน มีการพิจารณาให้ผลตอบแทน
การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นธรรมตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลของการปฏิบตั งิ าน ส่งเสริมพนักงาน
ให้ได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม โดยในปี 2555 ธพส. ได้ส่งพนักงานเข้ารับ
การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นต่างๆ 24 ครัง้ มีการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันทัง้ องค์กรทัง้ ในและนอกสถานที่
12 ครัง้ นอกจากนีย้ งั ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน และปรับเพิม่
เงินสมทบของนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธพส.
ลูกค้า ธพส. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยการมุง่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า อันได้แก่
ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงาน ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่พาณิชย์ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้ง
ผู้จองสิทธิโครงการบ้านธนารักษ์ทุกโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความต้องการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ รับฟังข้อร้องเรียนและเร่งรัดดำเนินการ
ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งติดตามและประเมินผลความพึงพอใจเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ามากที่สุด โดย
ธพส. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ประกอบด้วย
(1) ทางโทรศัพท์ ธพส. Call Center 0 2 592 1800
(2) ทางเว็บไซต์ www.dad.co.th
นอกจากนี้ ธพส. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโดยการกำหนดนโยบายและ
แผนการดำเนินงานที่คำนึงถึงความโปร่งใสของการจัดสรรพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์
คูค่ า้ ธพส. ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง และปฏิบตั กิ บั คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม โดยยึดมัน่
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากคู่ค้าถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่มีส่วนเกื้อหนุนในการดำเนิน
ธุรกิจซึ่งกันและกัน จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม
เคารพซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี ภายใต้การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
และยังได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานที่คำนึงถึงความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตด้วย
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สังคมและสิง่ แวดล้อม ธพส. เชือ่ มัน่ ว่าธุรกิจทีย่ ง่ั ยืนต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงมี
นโยบายในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการดำเนินงาน
โดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยในปี 2555 ได้จัดกิจกรรมด้านสังคม
“โยคะเพื่อสุขภาพ และขยับกายคลายเครียด (แอโรบิค)” รวมทั้งมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้”
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ด้านอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

4. คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งใน
เชิงจริยธรรมและกฎหมาย ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills)
และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ธพส. สามารถมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือฝ่ายบริหารได้ แต่ยังคงรับผิดชอบโดยรวมต่องานที่ได้มอบหมาย
และยังคงรับผิดชอบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ และการควบคุมงานต่างๆ ของบริษัท
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4.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระ
ในปี 2555 มีกรรมการ ธพส. ลาออกก่อนครบวาระ 2 คน และในการประชุมคณะกรรมการ ธพส.
ครั้งที่ 23/2555 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ลาออก ทั้ง 2 คน ปัจจุบัน ธพส. มีกรรมการจำนวน 10 คน (กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
อยูร่ ะหว่างดำเนินการสรรหา ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ) เป็นกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ จากบุคคลในบัญชีรายชือ่
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) จำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
(ไม่ใช่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการผู้แทนส่วนราชการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด ตามที่กำหนดในหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552
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4.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ธพส. ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีการประชุมวาระ
พิเศษเพิม่ เติมตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด
จึงจะครบองค์ประชุม และในการประชุมผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง
การพิจารณาเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดปรากฏดังตาราง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องเพื่อทราบ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและไม่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างสม่ำเสมอ

4.3 คณะกรรมการชุดย่อยตามหลักธรรมาภิบาลและเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ธพส. และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและดำเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท รวมทั้งให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(6) คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
(7) คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
(8) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(9) คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักธรรมาภิบาลและ
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งชุดต่างๆ ใหม่บางคณะ เพือ่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั
มีการทบทวนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมทั้งมีการจัดทำกฎบัตรเพื่อให้คณะกรรมการ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตามแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีด้วย
4.4 ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ
ธพส. ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
การคลัง และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ดังนี้
กำหนดให้กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอก่อนการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งกรรมการแต่ละท่านได้เสนอความเห็น
อย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษรและจัดส่งให้กรรมการไม่เกิน 14 วัน
นับจากวันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ รวมทัง้ จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ในระบบ Intranet ของ ธพส. เพื่อให้
พนักงานสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้
อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของกรรมการที่มีต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ำนวยการประชุมของฝ่ายเลขานุการฯ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
ให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งในปีนี้ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท ร้อยละ 85.83 อยู่ในเกณฑ์พอใจมากพอใจมากที่สุด
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2 ครั้ง/เดือน และจ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุม สำหรับประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ
รองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 (ตามหนังสือ สคร. ที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2547)
กำหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ซึ ่ ง ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง จากคณะกรรมการบริ ษ ั ท ให้ เ ป็ น กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นเบี้ยประชุม 10,000 บาท/เดือน โดยจ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
(เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมได้เพียงครั้งเดียว
ไม่ว่าจะประชุมกี่คณะก็ตาม สำหรับประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
สำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการในคณะกรรมการตาม
หลักธรรมาภิบาลหรือคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ได้รบั เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ ในอัตราสูงสุดไม่เกินครัง้ ละ
1,000 บาท โดยจ่ายเฉพาะครัง้ ทีม่ าประชุม ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0805/ว.56 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
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4.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ
การประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment) และการประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation)
ซึ่ ง ยึ ด ถื อ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของกระทรวงการคลั ง
โดยเมือ่ มีการประเมินตนเองแล้ว คณะกรรมการได้รว่ มกันอภิปรายผลการประเมินอย่างเป็นทางการ และกำหนด
แนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนำ
ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินในภาพรวม
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ขั้นตอนการทำงาน
บทบาทในการกำกับดูแล และความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ในปี 2555 คณะกรรมการมีผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 88.86 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี จึงได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ ต่อไป
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4.6 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการ โดยจัดให้เข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ตามความประสงค์ของกรรมการแต่ละท่าน เช่น การอบรม
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของ
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) การอบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) หลักสูตร Role of the Compensation
Committee หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) ฯลฯ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาทีส่ ถาบันต่างๆ จัดขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ และการศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของ ธพส. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ
บริษัทให้แก่คณะกรรมการ
ในปี 2555 คณะกรรมการ ธพส. ส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของผู้ทำหน้าที่เป็น
กรรมการแล้ว จึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาดูงานโครงการสำคัญๆ เพือ่ นำความรูม้ าประยุกต์ใช้กบั โครงการ
ใหม่ของ ธพส. มีการไปดูงานทีอ่ งค์การสะพานปลา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร มีกรรมการ

ร่วมเดินทาง 2 คน และมีผลต่อเนื่องในการไปศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 มีกรรมการร่วมเดินทาง 8 คน และไปดูงานโครงการบ้านธนารักษ์
ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2555 มีกรรมการร่วมเดินทาง 7 คน
4.7 การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
ธพส. โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors
Orientation) เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
24/2555 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. เรื่องเกี่ยวกับกรรมการ ธพส. ประกอบด้วย
		
1.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ตามเกณฑ์ สคร.)
		
1.2 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		
1.3 ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ
		
1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักธรรมาภิบาล
2. ภาพรวมการดำเนินงานของ ธพส. ประกอบด้วย
		
2.1 ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กรของบริษัท
		
2.2 ภารกิจในปัจจุบัน
		
2.3 ภารกิจในอนาคต
		
2.4 ผลการดำเนินงานประจำปี 2554
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลแก่กรรมการใหม่ผ่านการ Presentation และเอกสารแนะนำ
กรรมการใหม่ รวมทั้งได้ปรับปรุงและจัดทำคู่มือกรรมการบริษัทมอบให้กรรมการบริษัททุกท่านด้วย

ธพส. ได้กำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเพือ่ ป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์สว่ นตนกับบริษทั (Conflicts
of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการ
ไม่ประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจใดทีเ่ ป็นการแข่งขันกับบริษทั ทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
พนักงานและลูกจ้าง โดยกำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ
ของบุคลากรทุกระดับจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันของผลประโยชน์
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกัน โดยในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท หากในวาระใดที่มีกรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นต้องแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อ
ของดออกเสียงหรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
(2) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธพส. ได้จัดทำคู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ
พัฒนาระบบการทำงานด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแบบ
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5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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แสดงรายการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเข้ารับตำแหน่งหรือบรรจุแต่งตั้ง ในเดือนธันวาคม
ของทุกปี และเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี

6. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ธพส. ถือว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างถือปฏิบัติ โดยได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทและคู่มือ
จรรยาบรรณ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีการทบทวนทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานควบคู่กับ
ระเบียบและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ ธพส. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

7. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ทีถ่ กู ต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา ธพส. ได้นำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางเว็บไซต์ www.dad.co.th และ www.governmentcomplex.com และทางสื่อ Digital signage ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์/สื่อสาธารณะ และรายงานประจำปีของบริษัท
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด (ธพส.)

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 กำกับดูแลโดยกรมธนารักษ์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังถือหุ้น
ทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) ถนนแจ้งวัฒะ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐบาลตาม
นโยบายที่รับมอบหมาย
ธพส. ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการ โดยทำสัญญาเช่าทีร่ าชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เป็นเวลา 33 ปี
โดย 3 ปีแรก (พ.ศ.2548-2551) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ และ 30 ปี (พ.ศ.2551-2581) เพื่อบริหาร
อาคารให้เช่าแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มอบอำนาจให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ทำสัญญาเช่าแทนบริษัท ดีเอดี
เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี) เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ภายใต้
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก ก.ล.ต.ตามพระราชกำหนด
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของธพส. โดย
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 บาท ธพส.ถือหุ้น 490 หุ้น
เป็นเงิน 4,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ในการจัดทำงบการเงินรวม ธพส. ได้รวมงบการเงินของเอสพีวีเข้ามาอยู่ในรายงานด้วย โดยได้
ตัดรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญออกแล้ว
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ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดประเภทสัญญาเช่า
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ธพส. ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดประเภทสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญา
บริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศูนย์ราชการ เป็นสัญญาเช่าการเงินทั้ง 3 ฉบับ มาเป็นสัญญาเช่าการเงิน
โดยรวมสัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร สัญญาบริการเฉพาะรายได้ทเ่ี กิดจากการจัดให้มงี านระบบประกอบอาคารให้เช่า
และสัญญาบริการเฟอร์นิเจอร์ มีผลให้การรับรู้ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเปลี่ยนจากเดิมที่บันทึกด้วยมูลค่า
ตามสัญญาทั้ง 3 ฉบับ หักด้วยดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี มาเป็นบันทึกด้วยมูลค่าต้นทุน
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บวกดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ โดยรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
รับตามสัญญาเช่าการเงินตามอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (EIF - Effective Interest Rate) สำหรับรายได้
ที่ เ กิ ด จากการให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อำนวยความสะดวกจะบั น ทึ ก เป็ น รายได้ ค่ า บริ ก ารรั บ ล่ ว งหน้ า และทยอยรั บ รู้
เป็นรายได้คา่ บริการเมือ่ ได้ให้บริการตลอดอายุสญ
ั ญา บริษทั โอนอาคารและอุปกรณ์ให้เช่าทีบ่ ริษทั ใช้ประโยชน์
เป็นสิทธิการเช่า และตัดจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า และไม่ตั้งประมาณการหนี้สิน แต่จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดขึ้นจริงจากการปรับปรุงดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของธพส.อย่างมีนัยสำคัญคือ
1. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 15,418.67 ล้านบาท คือจากเดิม 33,070.75 ล้านบาท เป็น
17,652.08 ล้านบาท และทำให้ประมาณการหนี้สินระยะยาวลดลงทั้งจำนวนคือ 17,508.80 ล้านบาท
2. อาคารและอุปกรณ์ให้เช่าสุทธิ ลดลงทัง้ จำนวนคือ 1,612.42 ล้านบาท โดยแปลงเป็นสิทธิการเช่าสุทธิ
เพิ่มขึ้นจำนวน 1,487.09 ล้านบาทและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 120.54 ล้านบาท
3. ส่งผลให้กำไรขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2551-2554 จำนวน 1,143.40 ล้านบาท 1. 		

1. ผลการดำเนินงานของ ธพส.และบริษัทย่อย
ธพส.และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2555 จำนวน 2,541.44ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 1,190.28 ล้านบาท รายได้คา่ บริการโครงการศูนย์ราชการจำนวน 783.20 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจโครงการศูนย์ราชการจำนวน 285.05 ล้านบาท รายได้ค่าก่อสร้างบ้าน
ธนารักษ์จำนวน 18.23 ล้านบาท รายได้คา่ บริการศูนย์ประชุมและโรงแรมจำนวน 62.81 ล้านบาท ดอกเบีย้ รับ
จำนวน 191.35 ล้านบาท และรายได้อน่ื จำนวน 10.52 ล้านบาท โดยรายได้รวมเพิม่ ขึน้ เป็นจำนวน 57.34 ล้านบาท
จากปี 2554 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม และรายได้อื่น ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
ลดลงจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 4.91
ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2555 จำนวน 890.66 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการ
ศูนย์ราชการจำนวน 667.61 ล้านบาท ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์จำนวน 15.53 ล้านบาทต้นทุนบริการ
ศูนย์ประชุมและโรงแรมจำนวน 29.66 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 177.860 ล้านบาท
โดยค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 135.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.93 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ขึน้ ทีส่ ำคัญได้แก่ ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรมจำนวน 29.54 ล้านบาท ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์
จำนวน 11.75 ล้านบาทเป็นต้น อนึ่งในปี 2555 ธพส.และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1,652.13
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นเงิน 5.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 ส่งผลให้ในปี 2555
ธพส. และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจำนวน 1.35 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธพส.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 24,432.79 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 5.30 จาก 25,800.69 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 โครงสร้างสินทรัพย์หลักของ ธพส.และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่
• เงิ นสดและรายการเทียบเท่า เงินสด จำนวน 243.60 ล้ านบาทคิ ดเป็ น สั ดส่ วนร้ อ ยละ 1 ของ
		 สินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 33.77 จากปี 2554 ที่ 367.82 ล้านบาท
• เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 1,772.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.25 ของสินทรัพย์รวม
		 ลดลงร้อยละ 3.86 จากปี 2554 ที่ 1,843.60 ล้านบาท
• เงินลงทุนระยะยาวจำนวน 1,758.46 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.20 ของสินทรัพย์รวมลดลง
		 ร้อยละ 30.96 จากปี 2554 ที่ 2,547.01 ล้านบาท เนือ่ งจากเอสพีวนี ำเงินไปชำระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกำหนด
		 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 ทำให้เงินสำรองเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทย่อยลดลง
• ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ จำนวน 17,462.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.47
		 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 1.07 จากปี 2554 ที่ 17,652.08 ล้านบาท
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2. ฐานะทางการเงินของ ธพส.และบริษัทย่อยสินทรัพย์
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• อาคารและอุป กรณ์ใ ห้เช่า สุทธิจำนวน 1,575.27 ล้ านบาท คิ ดเป็ น สั ดส่ วนร้ อ ยละ 6.45 ของ
		 สินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 2.98 จากปี 2554 ที่ 1,623.64 ล้านบาท โดยเป็นอุปกรณ์และครุภัณฑ์
		 ที่ให้กรมธนารักษ์เช่าตามสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์มีอายุ 5 ปี
		 รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
• งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการศูนย์ราชการ จำนวน 23.63 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10
		 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 31.50 จากปี 2554 ที่ 34.50 ล้านบาท โดยงานระหว่างก่อสร้าง
		 ที่แล้วเสร็จในปี 2555 จำนวน 31.90 ล้านบาท ได้โอนเป็นอุปกรณ์แล้วทั้งจำนวน และได้คิดค่าเสื่อม
		 ราคาแล้ว

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธพส.และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมูลค่า 24,554.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
5.27 จาก 25,920.84 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 ทั้งนี้โครงสร้างหนี้หลักของ ธพส.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย
• เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 600.00ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.44 ของหนี้สินรวม
• รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า จำนวน 1,024.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.17 ของ
		 หนี้สินรวม เนื่องจากรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า-กรมธนารักษ์จำนวน 1,020.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
		 จากปี 2554 ที่ 920.52 ล้านบาท
• หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ จำนวน 22,500.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.63 ของหนี้สินรวม
		 ลดลงร้อยละ 6.25 จาก 25,000.00 ล้านบาท จากปี 2554 เนื่องจากบริษัทย่อยได้ดำเนินการ
		 ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2555 จำนวน
		 1,500.00 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
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ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธพส.และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ขาดทุนเกินทุนเท่ากับ 121.50 ล้านบาท
โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเพิ่มขึ้น 1.35 ล้านบาท จากปี 2554 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเกินทุนเท่ากับ
120.15 ล้านบาท ทัง้ นีส้ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชำระแล้ว 258.34 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,833,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
จำนวน 1,015.70 ล้านบาท
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สภาพคล่อง

			

 							
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้นปี		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันสิ้นปี		

ปี 2555		
341.98
(566.20)
100.00		
(124.22)
367.82		
243.60		

		

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2554
599.18
(1,490.13)
500.00
(390.96)
758.78
367.82

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
								
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 					
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)			
			
			

ปี 2555			

ปี 2554

1.56			
1.03			

1.81
1.21
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อัตราส่วนทางการเงิน
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รายงานของ

ผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉพาะบริษัท และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำคั ญ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
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สำนักการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะบริษัทดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี พิ จ ารณาการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทำและการนำเสนองบการเงิ น
โดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการตรวจสอบบัญชีทส่ี ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนีแ้ สดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทย่อย
และของเฉพาะบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวม
และผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยไม่เป็นเงือ่ นไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกต
หมายเหตุประกอบการเงินข้อ 2.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดประเภทสัญญาเช่า
ซึ่งผู้บริหารได้แก้ไขตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2554 ให้ถูกต้องแล้ว

(นางอตินุช เธียนชัยวัฒนา)
ผู้อำนวยการกลุ่ม
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(นางสาวจรรยา เพ็งปรีชา)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 1
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
1 มกราคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว 		

4.1
4.2.1

243,595,809

367,820,427

758,779,662

1,772,361,000 1,843,600,000 1,266,840,000

242,887,404
-

366,987,519
-

192,134,246
-

ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

4.3

85,879,292

81,814,647

135,781,065

85,879,292

81,814,647

135,781,065

สินค้าคงเหลือ 		

4.4

21,054,013

36,216,973

39,992,316

21,054,013

36,216,973

39,992,316

รายได้คา้ งรับ

4.5

56,361,536

83,308,105

116,599,585

56,361,536

83,308,105

116,599,585

เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ

4.6

884,390,479

884,390,479

289,289,777

884,390,479

884,390,479

289,289,777

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

4.7

140,291,738

141,603,325

437,439,656

130,162,275

129,272,243

431,052,389

3,203,933,867 3,438,753,956 3,044,722,061 1,420,734,999 1,581,989,966 1,204,849,378

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
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4.2.2
4.9

-

-

-

1,758,461,710 2,547,009,888 1,937,658,896

4,900

4,900

4,900

1,545,592

1,559,669

1,573,386

17,462,900,253 17,652,076,465 17,048,239,018 17,462,900,253 17,652,076,465 17,048,239,018

อุปกรณ์ - สุทธิ 		

4.10

123,780,582

120,538,809

126,213,021

123,780,582

120,538,809

126,213,021

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

4.11

20,515,780

16,012,696

17,074,456

20,515,780

16,012,696

17,074,456

สิทธิการเช่า - สุทธิ

4.12

งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการศูนย์ราชการ

4.13

23,632,815

งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการบ้านธนารักษ์ 		 4.14

408,222,172

485,872,397

474,596,298

408,222,172

485,872,397

474,596,298

4.15

369,157

18,831,393

20,852,625

369,157

18,831,393

20,852,625

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
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4.8

1,430,974,440 1,487,091,085 1,513,408,279 1,430,974,440 1,487,091,085 1,513,408,279
34,500,000 1,319,686,138

23,632,815

34,500,000 1,319,686,138

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

21,228,856,909 22,361,932,733 22,457,728,731 19,471,945,691 19,816,487,414 20,521,648,121

รวมสินทรัพย์

24,432,790,776 25,800,686,689 25,502,450,792 20,892,680,690 21,398,477,380 21,726,497,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
1 มกราคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
4.16
4.17
4.18

4.19
4.20
4.21
4.21
4.22

600,000,000 500,000,000
600,000,000 500,000,000
138,993,012 148,079,314 148,079,313
1,024,724,508 932,163,962 1,077,289,975 1,024,724,508 932,163,962 1,077,289,975
283,575,407 318,602,401 462,411,837 282,692,141 317,381,623 461,140,143
2,047,292,927 1,898,845,677 1,687,781,125 1,907,416,649 1,749,545,585 1,538,430,118
22,500,000,000 24,000,000,000 24,000,000,000
20,195,203,028 20,607,808,614 21,008,803,493
4,183,775
3,279,896
3,279,896
4,183,775
2,809,920
18,709,904
14,433,242
14,433,242
18,709,904
2,809,920
22,506,993,695 24,021,989,800 24,014,433,242 20,202,196,723 20,629,798,414 21,023,236,735
24,554,286,622 25,920,835,477 25,702,214,367 22,109,613,372 22,379,343,999 22,561,666,853

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

258,338,120

(1,015,699,030)
(757,360,910)
635,865,064
(121,495,846)
24,432,790,776

(894,645,279) (859,350,920)
(636,307,159) (601,012,800)
516,158,371 401,249,225
(120,148,788) (199,763,575)
25,800,686,689 25,502,450,792

(1,475,270,802) (1,239,204,739) (1,093,507,474)
(1,216,932,682) (980,866,619) (835,169,354)
(1,216,932,682) (980,866,619) (835,169,354)
20,892,680,690 21,398,477,380 21,726,497,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์ ตัง้ ศัตยาภิรมย์)
กรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในตำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
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หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
รายได้คา่ เช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุทธิ
หนีส้ นิ จากการโอนสิทธิเรียกร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ 				
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
		 ทุนจดทะเบียน 		
			 หุน้ สามัญ 25,833,812 หุน้
			 มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
		 ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว 		
			 หุน้ สามัญ 25,833,812 หุน้
			 มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
กำไร(ขาดทุน)สะสม 			
		 ยังไม่ได้จดั สรร 		
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

รายได้				
ดอกเบีย้ รับตามสัญญาเช่าการเงิน			
รายได้คา่ บริการโครงการศูนย์ราชการ
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการพืน้ ทีธ่ รุ กิจโครงการศูนย์ราชการ			
รายได้คา่ ก่อสร้างบ้านธนารักษ์			
รายได้คา่ บริการศูนย์ประชุมและโรงแรม		
ดอกเบีย้ รับ			
รายได้อน่ื 			
รวมรายได้				
ค่าใช้จา่ ย				
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์			
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม		
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 			
รวมค่าใช้จา่ ย				
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน			
ต้นทุนทางการเงิน				
กำไร(ขาดทุน)				
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม			
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)			
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่			
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม		
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่			
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม
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กำไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่		
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )

88

4.23
4.24
4.25
4.26

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2555

2554
(ปรับปรุงใหม่)

2555

2554
(ปรับปรุงใหม่)

1,190,284,180
783,198,096
285,045,815

1,251,746,438
783,198,096
289,617,622

1,190,284,180
783,198,096
285,045,815

1,251,746,438
783,198,096
289,617,622

18,233,122
62,814,287
191,345,463
10,518,582
2,541,439,545

4,749,589
313,987
151,297,668
3,178,871
2,484,102,271

18,233,122
62,814,287
5,131,920
10,518,582
2,355,226,002

4,749,589
313,987
5,407,655
3,178,871
2,338,212,258

667,611,014
15,531,180
29,658,829
177,860,215
890,661,238
1,650,778,307
1,652,125,365
(1,347,058)
(1,347,058)

597,851,682
3,775,344
116,076
153,519,931
755,263,033
1,728,839,238
1,646,768,582
82,070,656
82,070,656

667,611,014
15,531,180
29,658,829
170,465,291
883,266,314
1,471,959,688
1,708,025,751
(236,066,063)
(236,066,063)

597,851,682
3,775,344
116,076
145,975,958
747,719,060
1,590,493,198
1,733,734,594
(143,241,396)
(143,241,396)

(121,053,751)
119,706,693
(1,347,058)

(32,838,490)
114,909,146
82,070,656

(236,066,063)
(236,066,063)

(143,241,396)
(143,241,396)

(121,053,751)
119,706,693
(1,347,058)

(32,838,490)
114,909,146
82,070,656

(236,066,063)
(236,066,063)

(143,241,396)
(143,241,396)

(4.69)
25,833,812

(1.27)
25,833,812

(9.14)
25,833,812

(5.54)
25,833,812

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายนริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์ ตัง้ ศัตยาภิรมย์)
กรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในตำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
สะสม
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ยังไม่ได้จัดสรร อำนาจควบคุม

258,338,120 (1,031,672,125) 401,249,225

รวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

กำไร(ขาดทุน)
สะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

(372,084,780) 258,338,120 (1,265,828,679) (1,007,490,559)

-

(1,217,567,002)

-

(1,217,567,002)

-

(1,217,567,002) (1,217,567,002)

-

(511,368,486)

-

(511,368,486)

-

(511,368,486) (511,368,486)

803,939,123

-

803,939,123

803,939,123

(876,501)

-

(876,501)

(876,501)

803,939,123
-

(876,501)

-

258,338,120 (1,957,544,991) 401,249,225 (1,297,957,646) 258,338,120 (2,191,701,545) (1,933,363,425)

2.4

-

650,608,173

-

650,608,173

-

650,608,173

650,608,173

2.4

-

334,919,340

-

334,919,340

-

334,919,340

334,919,340

2.4

-

112,666,558

-

112,666,558

-

112,666,558

112,666,558

258,338,120
-

2.4

(859,350,920) 401,249,225
(2,455,869)

-

(32,838,490) 114,909,146
258,338,120

(894,645,279) 516,158,371

(199,763,575) 258,338,120 (1,093,507,474) (835,169,354)
(2,455,869)

-

82,070,656

-

(2,455,869)

(2,455,869)

(143,241,396) (143,241,396)

(120,148,788) 258,338,120 (1,239,204,739) (980,866,619)

258,338,120 (2,038,042,499) 516,158,371 (1,263,546,008) 258,338,120 (2,382,601,959) (2,124,263,839)

2.4

-

1,098,194,071

-

1,098,194,071

-

2.4

-

45,203,149

-

45,203,149

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

258,338,120

(894,645,279) 516,158,371

-

(121,053,751) 119,706,693

258,338,120 (1,015,699,030) 635,865,064

1,098,194,071 1,098,194,071
45,203,149

45,203,149

(120,148,788) 258,338,120 (1,239,204,739) (980,866,619)
(1,347,058)

-

(236,066,063) (236,066,063)

(121,495,846) 258,338,120 (1,475,270,802) (1,216,932,682)
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ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2551
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2552
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2553
ผลกระทบจากการรับรู้หนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุงปี 2554)
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2551
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2552
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2553
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุงใหม่)
ผลกระทบจากการรับรู้หนี้สินโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้ตาม
สัญญาเช่าการเงิน ปี 2551-2553
ผลสะสมของผลกระทบจาการรับรู้รายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2554
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิกอ่ นภาษีเงินได้		
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)			
สุทธิกอ่ นภาษีเงินได้ -				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
		 ดอกเบีย้ รับตามสัญญาเช่าการเงิน
		 ดอกเบีย้ จ่าย			
		 ดอกเบีย้ รับ			
		 ค่าเสือ่ มราคาและตัดจ่าย		
		 (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
		 หนีส้ งสัยจะสูญ			
		 ค่าใช้จา่ ยโครงการผลประโยชน์พนักงาน
		 ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์		
		 ขาดทุนจากการปรับมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
		 ส่วนต่างเงินลงทุนกับมูลค่าเงินต้น
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำเนินงาน		
		 ลูกหนีก้ ารค้า(เพิม่ ขึน้ )ลดลง			
		 สินค้าคงเหลือ(เพิม่ ขึน้ )ลดลง			
		 รายได้คา้ งรับ(เพิม่ ขึน้ )ลดลง		
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ )ลดลง		
		 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
		 งานระหว่างก่อสร้าง โครงการบ้านธนารักษ์
		 (เพิม่ ขึน้ )ลดลง			
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขีน้ )ลดลง
		 รายได้คา่ เช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า เพิม่ ขีน้ (ลดลง)
		 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
		 หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ )ลดลง
		 เงินสดรับคืนเงินมัดจำ - โครงการบ้านธนารักษ์
		 เงินสดจ่ายเงินมัดจำ - โครงการบ้านธนารักษ์
			 เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)
			 กิจกรรมดำเนินงาน		
เงินสดรับดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าการเงิน		
เงินสดรับดอกเบีย้ 			
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ 			
เงินสดรับภาษีเงินได้			
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้			
			 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)		
			 กิจกรรมดำเนินงาน		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

2554
(ปรับปรุงใหม่)

(1,347,058)

82,070,656

(236,066,063)

(143,241,396)

(1,190,284,180)
1,652,125,365
(191,345,463)
136,254,360
(12,482,756)
903,879
15,531,180
38,086,128
(138,465,899)

(1,251,746,438)
1,646,768,582
(151,389,480)
108,837,173
457,099
38,287,634
824,027
3,775,344
(112,364,708)

(1,190,284,180)
1,708,025,751
(5,131,920)
136,254,360
(12,482,756)
903,879
15,531,180
38,086,128
-

(1,251,746,438)
1,733,734,594
(5,499,468)
108,837,173
457,099
38,287,634
824,027
3,775,344
-

308,975,556
8,418,111
(368,221)
26,946,569
1,917,233
183,965,729
34,870,505

365,519,889
15,678,783
33,291,480
91,477,778
393,289,949
(16,294,219)

454,836,379
8,418,111
(368,221)
26,946,569
24,542,898
34,870,505

485,428,569
15,678,783
33,291,480
114,280,010
(16,294,219)

(18,692)
92,560,546
(42,570,590)
(433,093)
(288,000)
613,975,653

(144,993,956)
(100,929,932)
32,000
637,071,772

(18,692)
(790,558,740)
(42,233,078)
(433,093)
(288,000)
(284,285,362)

(783,216,566)
(100,879,017)
32,000
(251,678,960)

1,195,494,663
193,588,745
(1,661,254,194)
27,199,131
(27,025,636)
341,978,362

1,248,697,385
145,390,012
(1,641,736,337)
237,751,890
(27,999,458)
599,175,264

5,173,715
(18,919,983)
27,199,131
(27,025,636)
(297,858,135)

5,443,684
(3,889,384)
237,751,890
(27,999,458)
(40,372,228)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดและบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว (เกิน 3 เดือน)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
เงินสดรับจากเงินประกันผลงาน			
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชัว่ คราว (เกิน 3 เดือน)		
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาว		
เงินสดจ่ายในการซือ้ อุปกรณ์		
เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง โครงการศูนย์ราชการ			
เงินสดจ่ายในการปรับปรุงศูนย์ประชุม
และโรงแรมจ่ายล่วงหน้า		
เงินสดจ่ายในค่าก่อสร้างและค่าทีป่ รึกษา
จ่ายล่วงหน้า			
เงินสดจ่ายคืนเงินประกันผลงาน			
		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเอสพีว			
ี
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้ 		
เงินสดจ่ายจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้
		
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี		
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2555

2554
(ปรับปรุงใหม่)

2,737,533,000
1,294,085
(2,666,294,000)
(573,000,000)
(24,530,936)
(537,595)
-

2,693,640,000
5,841
(3,270,400,000)
(497,000,000)
(10,980,017)
(1,549,142)
(7,446,410)
(373,990,320)

1,294,085
(24,530,936)
(537,595)
-

(10,980,017)
(1,549,142)
(7,446,410)
(373,990,320)

-

(21,200,483)

-

(21,200,483)

4.1
4.1

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

2554
(ปรับปรุงใหม่)

5,841

(2,706,076)

(11,565,421)

(2,706,076)

(11,565,421)

(16,760,975)
(566,202,980)

(10,849,030)
(1,490,134,499)

(16,760,975)
(64,441,980)

(10,849,030)
(416,374,499)

1,100,000,000
(1,000,000,000)
100,000,000
(124,224,618)

500,000,000
500,000,000
(390,959,235)

138,200,000
1,100,000,000
(1,000,000,000)
238,200,000
(124,100,115)

131,600,000
500,000,000
631,600,000
174,853,273

367,820,427
243,595,809

758,779,662
367,820,427

366,987,519
242,887,404

192,134,246
366,987,519

Annual Report 2012
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1. ข้อมูลทั่วไป

92

		 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0105547111537
		 บริษทั มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ บริหารงานก่อสร้าง
และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) รวมทัง้
บริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล
		 บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
		 บริษัทดำเนินการในโครงการศูนย์ราชการโดยทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา
33 ปี โดยสัญญาฉบับแรกมีอายุ 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นสถานที่
ในการปฏิบัติงาน และสัญญาฉบับที่สองอายุ 30 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมธนารักษ์เช่าอาคารที่ก่อสร้าง
เสร็จ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ทำสัญญาเช่าแทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ ระยะเวลา 30 ปี และ สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลา 5 ปี
โดยเมือ่ ครบกำหนดสัญญา อาคารและอุปกรณ์โครงการศูนย์ราชการ จะตกเป็นกรรมสิทธิข์ องกระทรวงการคลัง
และในการดำเนินการก่อสร้างอาคารบริษัทได้เสนอโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนมาใช้สำหรับ
การก่อสร้างอาคาร โดยจัดตั้งบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี) เพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร ค่าบริการและค่าบริการ
จัดหาเฟอร์นิเจอร์ที่กรมธนารักษ์มีหน้าที่ชำระเงินตามสัญญา 3 ฉบับ ให้แก่เอสพีวี ตามข้อตกลงในสัญญา
โอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่17 พฤศจิกายน 2548
		 บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๐ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานรัฐ ตามพระราชกำหนดนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 เรื่อง งบการเงิน-บริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105548045821 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริษัทถือหุ้นจำนวน 490 หุ้น เป็นเงิน 4,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้ว

2. เกณฑ์การ

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1
			
			
			
			
			
			

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปภายใต้พระราช
บัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริษัท ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ร าคาทุน เดิมในการวัดค่ า
องค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี

2.2
			
			
			
			

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด และงบ
การเงิน ของบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ ประกอบธุรกิจ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยได้ตัดรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ
ออกแล้ว

			 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 12			
ภาษีเงินได้
			 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
							
เกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
							
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 8			
ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 10		
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
						
กับกิจกรรมดำเนินงาน
			 ฉบับที่ 21		
ภาษีเงินได้ - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
			 ฉบับที่ 25		
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
			 ฝ่ายบริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ขา้ งต้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
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2.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างปีแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
			 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซง่ึ มีผลบังคับใช้
			 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนี้
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2.4
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดประเภทสัญญาเช่า
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดประเภทสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ และสัญญา
บริการ จัดหาเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศูนย์ราชการ เป็นสัญญาเช่าการเงินทั้ง 3 ฉบับ มาเป็นสัญญา
เช่าการเงินโดยรวมสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการจัดให้มีงาน
ระบบประกอบอาคารให้เช่า และสัญญาบริการเฟอร์นิเจอร์ มีผลให้การรับรู้ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงินเปลีย่ นจากเดิมทีบ่ นั ทึกด้วยมูลค่าตามสัญญาทัง้ 3 ฉบับ หักด้วยดอกเบีย้ รับตามสัญญาเช่า
การเงินรอตัดบัญชี มาเป็นบันทึกด้วยมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บวก
ดอกเบีย้ รับตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ โดยรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ รับตามสัญญาเช่าการเงินตามอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริง สำหรับรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกจะบันทึกเป็น
รายได้ ค่ า บริ ก ารรั บ ล่ ว งหน้ า และทยอยรั บ รู้ เ ป็ น รายได้ ค่ า บริ ก ารเมื่ อ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลอดอายุ
สัญญา บริษัทโอนอาคารและอุปกรณ์ให้เช่าที่บริษัทใช้ประโยชน์ เป็นสิทธิการเช่า และตัดจ่าย
ตลอดอายุสัญญาเช่า และไม่ตั้งประมาณการหนี้สิน แต่จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นจริง
บริษทั ได้ปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ย้อนหลังสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ทีน่ ำมาเปรียบเทียบ จากผลการปรับปรุงดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้			
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดเดิม หลังปรับปรุง เพิ่ม(ลด)
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
33,070.75 17,652.08 (15,418.67)
(1,612.42)
อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ
1,612.42
99.12
120.54
อุปกรณ์ - สุทธิ
21.42
1,487.09 1,487.09
สิทธิการเช่า - สุทธิ
920.52
932.16
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า
11.64
(17,508.80)
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
17,508.80
ตามสัญญาเช่าการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สะสม
650.61
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
334.92
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
112.67
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
45.20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(399.81)
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
1,251.74
1,651.55
783.20
รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
783.20
338.19
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
597.85
259.66
45.20
กำไร (ขาดทุน)
45.20
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1
			
			
			
			
			
			
			
			
			

การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน คำนวณโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
(Effective interest rate method) ตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญา รับรู้ตามเกณฑ์เส้นตรงตามช่วงเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ตลอด
อายุสัญญา
รายได้ค่าบริการตามสัญญา รับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดอายุสัญญา
รายได้ค่าบริการอื่น รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้โครงการบ้านธนารักษ์ รับรู้เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2
			
			
			

การคำนวณต้นทุนโครงการบ้านธนารักษ์
ต้นทุนโครงการบ้านธนารักษ์ คำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึง
ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นด้วย) ให้กับแต่ละหน่วยตามเกณฑ์ราคาขาย และจะรับรู้เป็นต้นทุนในงบกำไร
ขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้

3.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
			 ค่าใช้จา่ ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน
			 และเงินลงทุนชั่วคราวทีม่ ีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
บริษทั บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ ซึ่งได้มีการ
กำหนด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ดังนี้

				 ระยะเวลาที่ค้างชำระ			
อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
				
เกิน 6 เดือน - 1 ปี		
ร้อยละ 50
				
เกิน 1 ปี 				
ร้อยละ 100
			 รายการเพิ่มและลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิด
			 รายการนั้น
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3.5
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3.6
			
			
			
			
			
			

เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดทั้งที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว
แสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่าตราไว้ของเงินลงทุนตัดจำหน่าย
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุน เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่า
มูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
			 ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั เป็นเงินลงทุนในบริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
3.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
			 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้วยมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บวก
			 ด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
3.9
			
			
			

อุปกรณ์ - สุทธิ
อุปกรณ์แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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				 ระบบประกอบอาคาร		
15 ปี
				 อุปกรณ์และครุภัณฑ์		
5 ปี
				 เครื่องมือเครื่องใช้		
5 ปี
				 อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
5 ปี
				 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
3 - 5 ปี
				 เครื่องตกแต่งสำนักงาน		
5 ปี
				 ยานพาหนะ			
5 - 10 ปี
			 กรณีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถึง 3,000 บาท หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน หรือ
			 เท่ากับ 1 ปีโดยประมาณ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อทั้งจำนวน
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3.10
			
			
			
			

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
บริษัทบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) ตามราคาทุน หลังการรับรู้รายการครั้งแรก
จะแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
สะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีอายุใช้ประโยชน์โดยประมาณเท่ากับ 3 - 5 ปี

3.12
			
			
			

ต้นทุนการกู้ยืม
ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการก่อสร้างโครงการ บันทึกเป็นต้นทุนของโครงการโดยหักรายได้
ดอกเบีย้ จากการนำเงินกูไ้ ปลงทุนชัว่ คราว และจะหยุดบันทึกเมือ่ โครงการเสร็จสมบูรณ์ รับมอบพื้นที่
พร้อมใช้งานแล้ว

3.13
			
			
			

ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อบริหารอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการศูนย์ราชการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 - วันที่ 30 มิถุนายน 2581)
บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

3.14
			
			
			
			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้เข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ สินทวี ซึง่ จดทะเบียนแล้ว เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2549
โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผูจ้ ดั การกองทุน พนักงานมีสทิ ธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 9 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.15
			
			
			
			
			

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

3.16
			
			
			
			
			

ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุคำนวณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท และแสดงไว้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบดุล
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3.11 สิทธิการเช่า - สุทธิ
			 สิทธิการเช่า บันทึกตามราคาทุนและตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี (วันที่ 1 กรกฎาคม
			 2551 - วันที่ 30 มิถุนายน 2581)
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3.17 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
			 คำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
3.18
			
			
			

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้
การประมาณการและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนผ้ี ลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทีป่ ระมาณไว้

3.19 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
			 คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและ
			 เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
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3.20 การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
			 โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการรับรูห้ นีส้ นิ จากการโอนสิทธิเรียกร้อง
			 ในการรับเงินตามกระแสเงินสดที่ได้รับ และรับรู้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
0.01

0.09

0.01

0.09

6.97
36.61
200.00
243.59

3.61
14.12
350.00
367.82

6.97
35.91
200.00
242.89

3.61
13.29
350.00
366.99

4.2 เงินลงทุน
			 4.2.1 เงินลงทุนชั่วคราว

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54

เงินฝากธนาคาร
ประจำ 118 วัน
ประจำ 134 วัน
ประจำ 135 วัน
ประจำ 6 เดือน
ประจำ 9 เดือน
ประจำ 12 เดือน
รวม

385.10
155.00
380.70
389.16
462.40
1,772.36

			 4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
เงินลงทุนในสัญญา Swap Agreements
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
รวม

1,756.92
1.54
1,758.46

2,545.45
1.56
2,547.01

156.00
1,272.45
415.15
1,843.60

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
1.54
1.54

1.56
1.56
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เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
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4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)
			 เงินลงทุนระยะยาว (Swap Agreements) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 1,756.92
			 ล้านบาท และ 2,545.45 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ที่สำรองไว้
			 เพื่อชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.19) ตามสัญญาจัดการ
			 ความเสี่ยงทางการเงิน (Swap Agreements) ที่ทำกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยเป็นสัญญาแบบ
			 รับประกันผลตอบแทน (Guarantee Return on Investment) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
			 งบการเงิน ข้อ 4.29 หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
			 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
63.03
84.21
147.24
61.36
85.88

ลูกหนี้การค้า - หน่วยงานราชการ
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
			
			
			
			

74.75
80.90
155.65
73.84
81.81

ลูกหนี้การค้า - หน่วยงานราชการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 63.03 ล้านบาท
และ 74.75 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ลูกหนีก้ ารค้า - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 84.21 ล้านบาท และ
80.90 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นลูกหนี้ค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค

4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มูลค่าของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ระยะเวลาค้างชำระ
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
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ลูกหนี้การค้า
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ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

73.52
7.02
10.68
56.02
147.24

ค่าเผื่อหนี้ ลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
49.60
16.41
15.80
5.34
31.60
58.04
56.02
58.04
73.84
61.36
155.65

โครงการบ้านธนารักษ์ จ.สุพรรณบุรี
โครงการบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่ 1
โครงการบ้านธนารักษ์ จ.ภูเก็ต
สินค้าคงเหลือ โรงแรมศูนย์ประชุม
อาหาร - เครื่องดื่ม และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
4.5 รายได้ค้างรับ

โครงการบ้านธนารักษ์ จ.สุพรรณบุรี
โครงการบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่ 1
โครงการบ้านธนารักษ์ จ.ภูเก็ต
รวม
4.6 เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ

ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
2.21
17.69
0.78

6.12
23.79
6.30

0.37
21.05

36.21

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
2.54
53.82
56.36

3.43
79.05
0.83
83.31

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
289.29
51.29
531.19
12.62
884.39

289.29
51.29
531.19
12.62
884.39
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4.4 สินค้าคงเหลือ
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4.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร
ภาษีซื้อ - รอใช้สิทธิ์
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวม

14.34
9.71
5.08
4.48
39.20
28.00
39.48
140.29

14.34
11.95
12.53
3.78
40.15
27.20
31.65
141.60

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
14.34
0.07
5.08
4.48
39.20
28.00
38.99
130.16

14.34
0.11
12.53
3.78
40.15
27.20
31.16
129.27

		 ในปี 2555 บริษัทได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2553 จากกรมสรรพากร จำนวน 27.20 ล้านบาท
4.8
			
			
			
			

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จำกัด เพือ่ เป็นนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ ประกอบธุรกิจการแปลง สินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็น
บริษทั ย่อยทีเ่ ป็น กิจการเฉพาะกิจ บริษทั ย่อยมีทนุ จดทะเบียน จำนวน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน)
บริษทั ถือหุน้ จำนวน 490 หุน้ เป็นเงิน 4,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
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			 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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หน่วย : ล้านบาท
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด หลังจากรายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
26,562.48
25,859.46
703.02

4,402.21
3,541.49
860.72

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

25,269.52
24,332.40
937.12

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

หน่วย : ล้านบาท
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด หลังจากรายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไรสุทธิ

1,874.74
1,640.64
234.10

1,857.86
1,645.39
212.47

3,540.11
2,444.67
1,095.44

186.21
(48.51)
234.72

145.89
(79.42)
225.31

4.9
			
			
			
			

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการ (บางส่วน) และสัญญาบริการจัดหา
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการศูนย์ราชการเป็นสัญญาเช่าการเงินซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้เช่า โดยสัญญา
เช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการมีอายุ 30 ปี และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์มีอายุ 5 ปี
บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

			 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
ระบบ อุปกรณ์ ครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิว เครื่อง
ยาน
ประกอบ และ เครือ่ งใช้ เครือ่ งใช้ เตอร์และ ตกแต่ง พาหนะ
อาคาร ครุภัณฑ์
สำนักงาน อุปกรณ์ สำนักงาน

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
176.94 0.99
ซือ้ เพิม่ ระหว่างปี
0.65
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 4.13) 31.90
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
31.90 176.94 1.64
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
83.58 0.08
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
2.13 62.58 0.21
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2.13 146.16 0.29
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
93.36 0.91
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 29.77 30.78 1.35

รวม

4.21 12.59
22.57 7.15
26.78 19.74

17.54
16.07
33.61

8.92 221.19
46.44
31.90
8.92 299.53

1.70 7.87
2.37 2.69
4.07 10.56

3.71
4.30
8.01

3.71 100.65
0.82 75.10
4.53 175.75

4.72
9.18

13.83
25.60

5.21 120.54
4.39 123.78

2.51
22.71
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4.10 อุปกรณ์ - สุทธิ

17,442.46
209.62
17,652.08

17,258.49
204.41
17,462.90

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กรมธนารักษ์
บวก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
รวม
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4.10 อุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
			 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 75.10 ล้านบาท และ
			 47.51 ล้านบาทตามลำดับ แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการในงบกำไรขาดทุนดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ (หมายเหตุ 4.23)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร (หมายเหตุ 4.26)
รวม
4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

65.57
9.53
75.10

42.12
5.39
47.51

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
35.79
15.28
20.51

26.24
10.23
16.01

			 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 5.05 ล้านบาท และ
			 5.21 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
			 ข้อ 4.26)
4.12 สิทธิการเช่า - สุทธิ
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สิทธิการเช่า
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 54
ตัดเป็น
31 ธ.ค. 55
ค่าใช้จ่าย
1,487.09
56.12
1,430.97

			 สิทธิการเช่าตัดจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 56.12 ล้านบาท
			 และ 56.12 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
			 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.23)

4.13 งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการศูนย์ราชการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 54 เพิ่มขึ้น โอนเป็น จัดประเภท 31 ธ.ค. 55
(ลดลง) อุปกรณ์ บัญชีใหม่

อุปกรณ์พเิ ศษระบบรักษาความปลอดภัย
34.50
ศูนย์ประชุมและโรงแรม
งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม
(ระยะที่ 2)
รวม
34.50

-

31.90

2.60

-

23.63
23.63

31.90

2.60

23.63
23.63

			 งานระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จในปีนี้ จำนวน 31.90 ล้านบาท ได้โอนเป็นอุปกรณ์แล้วทั้ง
			 จำนวน และ ได้คิดค่าเสื่อมราคาแล้ว
4.14 งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการบ้านธนารักษ์
หน่วย : ล้านบาท

โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี

ในปี 2555 บริษัทได้ปรับลดต้นทุนโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี จำนวน 77.65 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทรับจ้างก่อสร้างมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จึงยกเลิกสัญญาและได้รับคืน
เงินหลักประกันสัญญา จำนวน 39.56 ล้านบาทบริษัทดำเนินการก่อสร้างต่อและได้ประมาณการ
มูลค่างานเพิ่มขึ้น จำนวน 157.01 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนมูลค่าก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ
หลังจากหักเงินหลักประกันสัญญาที่ได้รับมีจำนวน 603.32 ล้านบาท บริษัทได้กำหนดมูลค่า
ที่คาดว่าจะขายได้ จำนวน 565.23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจำนวน 38.09 ล้านบาท
แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.26)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
เงินจ่ายล่วงหน้า
- งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม (ระยะที่ 1)
- งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม (ระยะที่ 2)
- งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
เงินมัดจำ
รวม

0.35
0.02
0.37

11.56
7.27
18.83
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4.15

งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค.
ลดลง
โอนเป็น 31 ธ.ค. 55
54
ต้นทุน
485.87
77.65
408.22
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4.16 เงินกู้ยืมระยะสั้น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
500.00
500.00

600.00
600.00

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

			 ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น 6 เดือน จำนวน 4 ฉบับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
			 3.63125 - 3.78125 ต่อปี ในปี 2555 บริษัทได้ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดชำระ
			 จำนวน 1,000.00 ล้านบาท และออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ จำนวน 1,100.00 ล้านบาท
4.17 รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
1,020.44
4.28
1,024.72

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า - กรมธนารักษ์
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการรับล่วงหน้า - พื้นที่ธุรกิจ
รวม
4.18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
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งานจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์
ราชการค้างจ่าย
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
ค้างจ่าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินส่วนกลางบ้านธนารักษ์ค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินประกัน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

920.52
11.64
932.16

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

-

0.46

-

0.46

-

12.80

-

12.80

109.79
2.11
0.48
51.17
96.22
23.80
283.57

111.57
5.52
0.37
56.96
104.41
26.51
318.60

109.79
2.11
0.48
51.17
96.22
22.92
282.69

111.57
5.52
0.37
56.96
104.41
25.29
317.38

4.19 หุ้นกู้ระยะยาว
ครั้งที่ / ชุดที่

หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
29 พฤศจิกายน 2548 ครั้งที่ 1/2548
			
			

งบการเงินรวม
อายุหุ้นกู้ ครบกำหนด มูลค่าหุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้
ไถ่ถอน ล้านบาท ร้อยละ
ปี พ.ศ.

ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

10 ปี
15 ปี
20 ปี

2558
2563
2568

ครั้งที่ 1/2549
			

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

14 ปี
19 ปี

2563
2568

20 พฤศจิกายน 2550 ครั้งที่ 1/2550
รวม
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
9 ธันวาคม 2548
ครัง้ ที่ 1/2548
รวม

ชุดที่ 1

18 ปี

2568

ชุดที่ 1

33 ปี

2581

17 ตุลาคม 2549

2,000.00
1,800.00
5,000.00
8,800.00
2,200.00
6,000.00
8,200.00
5,499.90
22,499.90

7.35
7.50
7.99

0.10
22,500.00

3.00

6.05
6.50
6.05

			
			
			
			
			
			

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการศูนย์ราชการ ดังนี้
(1) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน จำนวน 22,499.90 ล้านบาท 		
อายุ 7 - 20 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันการเงิน
(2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน จำนวน 0.10 ล้านบาท อายุ 33 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เสนอให้แก่ผู้ลงทุน 10 ราย

			
			
			
			

บริษัทย่อยได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี ซึ่งครบกำหนด
ไถ่ถอนในปี 2555 จำนวน 1,500.00 ล้านบาท
ดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูส้ ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 1,633.25 ล้านบาท
และ 1,637.85 ล้านบาท ตามลำดับ
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วันที่ออกหุ้นกู้

หน่วย : ล้านบาท
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4.20
			
			
			
			
			
			

หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง
บริษทั ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร ค่าบริการ และค่าบริการจัดหาเฟอร์นเิ จอร์
จำนวน 82,114.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์ (ผู้เช่า) ให้แก่เอสพีวี
ตามข้อตกลงในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 40,000 ล้านบาท
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากเอสพีวี จำนวน 21,388.37 ล้านบาท
ส่ วนที่เหลือได้รับเป็นตั๋วสัญญาใช้ เ งิ น ด้ อ ยสิ ท ธิ ฉบั บ ลงวั น ที ่ 1 พฤศจิ ก ายน 2555 จำนวน
18,611.63 ล้านบาท

			 ในปี 2555 และ 2554 รายการเคลือ่ นไหวของบัญชีหนีส้ นิ จากการโอนสิทธิเรียกร้องแสดงได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายการเคลือ่ นไหวในปี 2554
บวก (หัก)
กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
			
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
			
ดอกเบีย้ จ่าย
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จ่ายชำระ
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายการเคลือ่ นไหวในปี 2555
บวก (หัก)
กระแสเงินสดรับจากเอสพีวี
			
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
			
ดอกเบีย้ จ่าย
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บวก (หัก)
จ่ายชำระ
			
ปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ (IRR)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รวม

20,704.01

304.80

21,008.81

131.60
22.80
(6.11)
20,852.30
(552.47)
20,299.83

(22.80)
(0.32)
1,724.81
2,006.49
(1,704.94)
6.43
307.98

131.60
(6.43)
1,724.81
22,858.79
(2,257.41)
6.43
20,607.81

138.20
22.62
(7.38)
20,453.27
(540.76)
19,912.51

(22.62)
(0.33)
1,689.14
1,974.17
(1,699.19)
7.71
282.69

138.20
(7.71)
1,689.14
22,427.44
(2,239.95)
7.71
20,195.20

			 ในปี 2555 บริษัทชำระเงินให้เอสพีวี จำนวน 2,239.95 ล้านบาท (หลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน
			 22.62 ล้านบาท) ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554 - 30 ตุลาคม 2555 จำนวน 1,699.19
			 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนำไปลดเงินต้น จำนวน 540.76 ล้านบาท

4.20
			
			
			
			
			

หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง (ต่อ)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน และห้ามโอนหรือเปลี่ยนมือ โดย
มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินภายหลังจากหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือเงินกู้
หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อทดแทนหรือเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับชำระคืนเงินต้น
ดอกเบี้ย และหนี้สินอื่นใดที่มีขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เงินกู้ หรือตราสารหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว

4.21
			
			
			
			
			
			
			

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริษทั ได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาถือปฏิบัติโดยบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้าง
งานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยอัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล การประมาณการหนี้สินดังกล่าว คำนวณ
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Project Unit Credit Method)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นงวด
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย

2.46
0.72
0.10
3.28

ผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 0.90 ล้านบาท
และ 0.82 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 4.26)
ข้อสมมติฐานหลัก จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
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3.28
0.76
0.14
4.18
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4.21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
			 ข้อสมมติฐานด้านการเงินของบริษัท			
อัตราร้อยละต่อปี
				 อัตราคิดลด						
4.2
				 อัตราเงินเฟ้อ						
3
				 อัตราการขึ้นเงินเดือน
					
สำหรับพนักงานอายุน้อยกว่า 40 ปี		
6.5
					
สำหรับพนักงานอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป		
6
			 ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ของบริษัท
			 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ อัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปีพุทธศักราช 2540 (TMO
			 97) ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สะท้อน
			 ให้เห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริงของประชากรในประเทศไทย
			 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราร้อยละต่อปี
				 สำหรับพนักงานอายุน้อยกว่า 55 ปี			
9.5
				 สำหรับพนักงานอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป			
			 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เป็นอัตราส่วนของพนักงานที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจไม่รวม
			 ถึงการตาย ทุพพลภาพ การเกษียณอายุก่อนกำหนด
4.22 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท
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เงินประกันผลงาน
- งานจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง
- งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ
- งานจ้างก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม
- งานรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารประกอบ (สัญญา 8.6)
- งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี
- งานปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม (ระยะที่ 2)
รวม

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

1.08
0.19
-

1.08
10.80
0.43
0.19
5.93

0.28
1.26
2.81

0.28
18.71

4.23 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54

4.24 ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์

ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ - ภูเก็ต
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ - สุพรรณบุรี
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ - เชียงใหม่
รวม
4.25 ต้นทุนบริการศูนย์ประชุม

ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมและโรงแรม
รวม

4.10
4.12

65.57
389.61
109.10
56.12
47.21
667.61

42.12
343.18
112.13
56.12
44.30
597.85

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
5.52
3.91
6.10
15.53

2.35
1.42
3.77

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 54
29.65
29.65

0.12
0.12

Annual Report 2012

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
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4.26 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับมูลค่างาน
ระหว่างก่อสร้าง
โครงการบ้านธนารักษ์ - นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

4.10

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54
64.70
4.19
9.53

55.59
3.84
5.39

64.70
3.89
9.53

55.59
3.70
5.39

18.43
15.74
(12.48)

10.75
11.11
38.29

18.43
8.36
(12.48)

10.75
3.79
38.29

38.09
39.66
177.86

28.55
153.52

38.09
39.94
170.46

28.47
145.98

4.27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะจำแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 31 ธ.ค. 55
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
4.10
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ - ภูเก็ต
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ - สุพรรณบุรี
ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านธนารักษ์ - เชียงใหม่
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
โครงการบ้านธนารักษ์ - นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุม
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินเฉพาะบริษทั

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

64.70
4.19
75.10
408.05
15.74
5.52
3.91
6.10
109.10
56.12
(12.48)

55.59
3.84
47.51
353.94
11.11
2.35
1.42
112.13
56.12
38.29

64.70
3.89
75.10
408.05
8.36
5.52
3.91
6.10
109.10
56.12
( 12.48)

55.59
3.70
47.51
353.94
3.78
2.35
1.42
112.13
56.12
38.29

38.09
86.87
29.65
890.66

72.85
0.12
755.27

38.09
87.16
29.65
883.27

72.77
0.12
747.72

4.28 ผลการดำเนินงานตามโครงการ
			 4.28.1 โครงการศูนย์ราชการ

งานจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง
งานจ้างทีป่ รึกษาออกแบบโครงการ
งานจ้างทีป่ รึกษาศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ วางแผนออกแบบระบบการขนส่งและจราจร
งานจ้างก่อสร้างอาคารทีท่ ำการศาลปกครอง
งานจ้างก่อสร้างงานเตรียมพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
งานสำรวจภูมปิ ระเทศและเจาะสำรวจดิน
งานจ้างก่อสร้างอาคาร A อาคารจอดรถ A
และลานรอบอาคาร A
งานจ้างก่อสร้างอาคาร B พร้อมลานรอบอาคาร B
งานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ B
ศูนย์ประชุมและหอพัก
งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
อาคารควบคุม
งานจ้างก่อสร้างงานภูมสิ ถาปัตยกรรม
งานจัดซือ้ และติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์ อาคาร A
งานจัดซือ้ และติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์ อาคาร B(1)
งานจัดซือ้ และติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์ อาคาร B(2)
งานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายใน อาคาร A
งานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายใน อาคาร B
งานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารประกอบ
งานจ้างก่อสร้างโครงข่ายถนนทีเ่ ชือ่ มต่อโครงการ
รวม

582.49
216.68

567.59
214.28

8.78
2.40

6.12
-

35.00
2,108.41
77.80
0.62

35.00
2,053.36
77.80
0.62

55.05
-

-

5,099.29
7,629.60
1,972.27

4,941.77
7,449.29
1,923.38

157.52
180.31
48.89

-

1,187.51

1,131.68

55.83

-

144.75
149.75
145.90
156.11
166.32
177.96
147.48
157.69
163.39
174.83
245.31
262.48
206.11
220.18
230.32
240.71
20,449.38 19,844.35

5.00
10.21
11.64
10.21
11.44
17.17
14.07
10.39
598.91

6.12
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จำนวนเงิน จ่ายเงิน
ตามสัญญา แล้ว

หน่วย : ล้านบาท
ภาษี
คงเหลือ
มูลค่าเพิ่ม
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4.28.1 โครงการศูนย์ราชการ (ต่อ)
โครงการศูนย์ราชการ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ปี 2547 - 2551 โดยโครงการมีพื้นที่
ก่อสร้างอาคารรวมทั้งสิ้น ประมาณ 979,860 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับหน่วยงาน
ประมาณ 484,000 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้างทัง้ โครงการเป็นเงินประมาณ 20,449.38 ล้านบาท
จ่ายเงินแล้วจำนวน 20,443.26 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) คงเหลือ 6.12 ล้านบาท

				

4.28.2 โครงการบ้านธนารักษ์

หน่วย : ล้านบาท
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จำนวนเงิน จ่ายเงิน
ตามสัญญา แล้ว
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งานออกแบบเขียนแบบ
1.39
งานทบทวนการประมาณราคางานก่อสร้าง
0.14
งานสำรวจรังวัดจัดทำแผนทีร่ ายละเอียดระดับของทีด่ นิ
0.05
งานสำรวจภูมปิ ระเทศ โครงการบ้านธนารักษ์ ระยะที่ 2
0.06
งานจ้างทีป่ รึกษาออกแบบ
2.80
งานจ้างทีป่ รึกษาทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
0.90
สิง่ แวดล้อม
ทีด่ นิ โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
5.03
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
441.77
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
51.20
(13 รายย่อย)
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.สุพรรณบุรี
49.65
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่ 1
219.92
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ จ.ภูเก็ต
140.02
งานจ้างทีป่ รึกษาออกแบบบ้านธนารักษ์ จ.ชลบุรี
0.59
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
8.25
จ.นนทบุรี และ จ.ภูเก็ต
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
4.33
จ.เชียงใหม่ 1
งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
0.87
จ.สุพรรณบุรี
งานวางท่อเมนประปางานก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
1.55
จ.นนทบุรี
งานก่อสร้างถนนเข้า-ออก โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
9.98
งานจ้างทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
0.80
ระยะก่อสร้าง โครงการบ้านธนารักษ์ จ.นนทบุรี
งานจ้างออกแบบถนนทางเข้า-ออก โครงการบ้านธนารักษ์
0.19
จ.นนทบุรี

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม

คงเหลือ

1.30
0.13
0.05
0.06
2.62
0.84

0.09
0.01
0.18
0.06

-

5.03
412.87
46.35

28.90
3.24

1.61

46.40
205.53
130.86
0.55
7.54

3.25
14.39
9.16
0.04
0.53

0.18

4.05

0.28

-

0.81

0.06

-

1.45

0.10

-

9.33
0.74

0.65
0.06

-

0.18

0.01

-

จำนวนเงิน จ่ายเงิน
ตามสัญญา แล้ว
งานเพิม่ ความสูงรัว้ และระบบระบายน้ำ
2.09
จ.นนทบุรี
งานติดตัง้ เครือ่ งป้องกันกระแสลัดวงจรและ
0.04
อุปกรณ์ จ.นนทบุรี
งานติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำมาตรฐาน
1.57
จ.นนทบุรี
งานจ้างก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์
จ.นนทบุรี (ส่วนทีเ่ หลือ)
ระยะที่ 1
89.90
รวม
1,033.09

หน่วย : ล้านบาท
ภาษี
คงเหลือ
มูลค่าเพิ่ม

1.95

0.14

-

0.03

0.01

-

1.47

0.10

-

880.14

61.26

89.90
91.69

			
			
			
			
			

บริ ษั ท ดำเนิ น งานโครงการบ้ า นธนารั ก ษ์ โ ดยทำสั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งกั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ
กับกรมธนารักษ์ผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการโครงการบ้านธนารักษ์
ระยะที่ 1 จำนวน 964 หน่วย ได้แก่ โครงการ จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ 1 และ จ.สุพรรณบุรี
โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาแล้วรวมเป็นเงิน 1,033.09 ล้านบาท จ่ายเงินแล้ว
941.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คงเหลือ 91.69 ล้านบาท
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เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงินบริษัทและ
บริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินฝาก
กับสถาบัน การเงิน เงินลงทุน ตัว๋ สัญญาใช้เงินด้อยสิทธิและหุน้ กู้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่
ระบุไว้ในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทเนื่องจากบริษัทได้โอนสิทธิ
การรับเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและบริการจากกรมธนารักษ์ให้แก่
บริษัทย่อย ดังนั้น หากเกิดความล่าช้าในขั้นตอน หรือกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทำให้
กรมธนารั ก ษ์ ไ ม่ ส ามารถชำระหนี้ ดั ง กล่ า วได้ ต ามกำหนดเวลาหรื อ ผิ ด นั ด ชำระค่ า เช่ า และ
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			 4.28.2 โครงการบ้านธนารักษ์ (ต่อ)
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4.29 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
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ค่ า บริ ก ารบางส่ ว นอาจทำให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยชำระหนี้ หุ้ น กู้ ล่ า ช้ า หรื อ ผิ ด นั ด ชำระหนี้ แ ละจะมี ผ ล
ให้ชำระหนีบ้ ริษทั ล่าช้าหรือผิดนัดชำรหนีเ้ ช่นเดียวกัน เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวทางคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณ ในทุกๆ ปี เพือ่ ชำระค่าเช่า
และค่าบริการให้กบั บริษทั ซึง่ งบประมาณดังกล่าวจัดเป็นงบประมาณ เพือ่ ให้กรมธนารักษ์สามารถ
ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้กรมธนารักษ์กอ่ หนีผ้ กู พันข้ามปี ตัง้ งบประมาณ
สำหรับชำระค่าเช่าพื้นที่อาคารและบริการมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551
ถึงปีงบประมาณ 2581

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทย่อยจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุน
ให้เพียงพอและทันเวลาต่อการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้และภาระผูกพันต่างๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจัดการความเสี่ยงทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยจะทยอยโอนเงิน
สำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.19 ในส่วนของหุ้นกู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ) เงินทีท่ ยอยโอนเป็นเงินทีไ่ ด้รบั เงินค่าเช่าและค่าบริการจากกรมธนารักษ์ โดยเริม่ โอนเงิน
ตั้งแต่ปี 2551 จนถึง ปี 2568 จำนวน 10,297 ล้านบาท ให้กับธนาคารและธนาคารจะโอนเงินเพื่อ
ชำระคืนเงินต้นที่ครบกำหนดใน ปี 2555 ถึงปี 2568 ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงิน รวมจำนวน 13,300 ล้านบาท สำหรับหนี้หุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีกจำนวน
10,699.90 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในปี 2568 บริษัทย่อยคาดว่าจะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการ
ออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาชำระหนี้หุ้นกู้
ส่วนดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินที่โอนให้ธนาคารไปแล้ว จำนวน 2,868 ล้านบาท ซึ่งธนาคาร
จะโอนคืนเป็นเงิน 1,756.92 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.2.2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหุ้นกู้
บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2555 มีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 2,033.12 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย
ทางภาษีได้ และในปีนี้บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี จำนวน 1,064.62 ล้านบาท จึงไม่มีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Annual Report 2012

4.31 การอนุมัติงบการเงิน
			 กรรมการผูม้ ีอำนาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
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